










Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan
Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise
öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde
ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim
gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siya-
si konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra,
yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçer-
sizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık

bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmak-
tadır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldı-
ğı toplam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 63 fark-
lı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele
eden iki peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad
etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur.
Yazar tarafından kitapların kapağında Resulullah'ın mührü-
nün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise, kitapların iç-
eriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kita-
bı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya ol-
masını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmala-
rında, Kuran'ı ve Resulullah'ın sünnetini kendine rehber edin-

miştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin
tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine

karşı yöneltilen itirazları tam olarak susturacak
"son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok bü-

yük bir hikmet ve kemal sahibi olan
Resulullah'ın mührü, bu son sözü söyleme

niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 
Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak he-

def, Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştırmak,
böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği
ve ahiret gibi temel imani konular üzerin-

de düşünmeye sevk etmek ve in-
karcı sistemlerin çürük temelle-

rini ve sapkın uygulamalarını
gözler önüne sermektir.



Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den
Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan
İtalya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın daha pek çok ülke-
sinde beğeniyle okunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca,
İspanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca,
Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da
kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivelhi (Mauritus'ta
kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt dışın-
da geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir. 

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insa-
nın iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır.
Kitapları okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve
samimi üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli et-
ki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımak-
tadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık ma-
teryalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi ola-
rak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygu-
sal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki
tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır.

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklan-
maktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnız-
ca Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında
ve yayınlanmasında herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini gör-
melerini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin
de, çok önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri kar-
maşa meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü
ve keskin bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek
ve zaman kaybına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının
edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır.
Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının din-
sizliği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve
samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çek-
tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulma-
nın yolu ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya kon-
ması ve Kuran ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılması-
dır. Dünyanın günden güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kar-
gaşa ortamı dikkate alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir bi-
çimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın iz-
niyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğru-
luk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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Oku yu cu ya
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de -
ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la
Allah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da
kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü -
ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si
ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le
her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da
ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye
ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir
şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe her kes
ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir
so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta -
vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın
doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

• Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir
soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun
ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma -
la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

• Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na
kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi -
ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la -
rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

• Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le ri var -
dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş -
lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni
ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya -
lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat edil me yen üs lup la ra, bur kun tu ve -
ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 

Bu çalışmada kullanılan ayetler Ali Bulaç'ın hazırladığı
"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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i ya si ta ri he bak tı ğı mız da, fark lı ide olo ji le rin za man za man

ken di le ri ne söz de "bi lim sel" da ya nak lar ara ma ya ça lış tık la -

rı nı gö rü rüz. İd di alı si ya si te ori ler le or ta ya çı kan ide olog lar, or ta ya at -

tık la rı id di ala rın "bi lim sel" ol du ğu nu öne sür müş ve bu imaj la bir lik te

ken di le ri ne ina nı lır lık ya da meş ru iyet sağ la ma ya ça lış mış lar dır. Ör-

neğin Karl Marx ve Friedrich Engels, komünist ideolojiyi geliştirirken,

hiçbir doğruluk payı olmamasına rağmen tamamen "bilimsel" bir teo-

ri ortaya attıklarını öne sürmüşlerdir.  

Elbette kendisini "bilimsel" ilan eden tek ideoloji komünizm de-

ğildir. Aynı şekilde ırkçılık ve faşizm de kendilerince "bilimsellik" id-

dasıyla ortaya çıkmıştır. Hitler, Alman ırkının diğer tüm ırklardan üs-

tün olduğu yanılgısına dayanan ideolojisini, Almanların ve diğer ırk-

ların kafataslarını ya da benzeri fiziksel yapılarını ölçerek sözde biyo-

lojik yönden ispatlamaya çalışmıştır. Benzeri bilimsellik iddiaları, baş-

ka ırkçı ideologlar tarafından da tekrarlanmıştır.

Bun lar si ya si ta ri hin bi li nen ör nek le ri dir. An cak biz bu ki tap çık ta

bun lar ka dar ün lü ol ma yan, fa kat as lın da bü yük önem ta şı yan, özel -

lik le de Türk Mil le ti'ni ya kın dan il gi len di ren baş ka bir ör ne ği in ce le ye -

ce ğiz. İn ce le ye ce ği miz ide olo ji, "Türk Düş man lı ğı"dır. Bu kav ram, ki -

mi za man bir tür ide olo ji ki mi za man da si ya si bir ta vır ola rak son bir -

kaç yüz yıl dır Ba tı dün ya sın da et ki li dir. 



Türk düş man lı ğı, ön ce Os man lı'nın du rak la ma de vir le rin de

"Türk ler Av ru pa'dan si li nip atıl ma lı dır" di yen bazı Av ru pa lı dev let

adam la rı ile baş la mış, ar dın dan Os man lı'nın par ça lan ma sı nı he def le -

yen 19. yüz yıl em per ya liz mi nin te mel dü şün ce le rin den bi ri ni oluş tur -

muş tur. Ken di le ri ni söz de "ile ri ve me de ni mil let ler" ola rak gö ren ki -

mi Av ru pa lı lar, Türk Mil le ti'ni ve me de ni ye ti ni ola bi le cek en uzak

coğ raf ya ya ka dar sü rül me si ge re ken gü ya "ge ri ve il kel" bir un sur ola -

rak gör müş ler dir. Özel lik le 19. yüz yı lın so nun da ve 20. yüz yı lın ilk

çey re ğin de bu Türk düş ma nı fi kir ler Av ru pa baş kent le rin de bü yük et -

ki uyan dır mış tır. Ord. Prof. En ver Zi ya Ka ral'ın yaz dı ğı na gö re, o dö -

nem de Av ru pa lı lar ara sın da yay gın olan bu yanılgının özeti şudur:

"Türk ler sa rı ırk tan dır. Tu ran kö ken li dir. Gö çe be ve za lim bir gü ruh tur.

Her çe şit de ği şik li ğe ve iler le me fik ri ne düş man dır." 1

Bu fik rin ta ri hin es ki bir dö ne min de kal mış bir yak la şım ol du ğu -

nu dü şün mek ise bü yük bir ya nıl gı olur. Çün kü Türk düş man lı ğı bu -

gün de ha la ba zı Ba tı lı çev re ler de son de re ce can lı dır. Baş ta Al man ya

ol mak üze re Ba tı lı ül ke ler de ki Türk azın lık la ra kar şı şid det ey lem le ri

dü zen le yen, sa vun ma sız Türk soy daş la rı mı zı acı ma sız ca kat le den

neo-Na zi ler ve ben ze ri fa şist grup lar, Türk düş man lı ğı nı bir ide olo ji

ola rak be nim se miş ler dir. Av ru pa ül ke le ri nin çe şit li ulus la ra ra sı si ya si

plat form lar da Tür ki ye aley hin de ser gi le dik le ri ön yar gı la rın kö ke nin -

de de, 19. yüz yıl dan mi ras olan Türk düş man lı ğı nın ka lın tı la rı yat -

mak ta dır.

Kı sa ca sı, Türk düş man lı ğı bir ide olo ji ola rak ha la var dır ve can -

lı dır. 

Bu nok ta da ko nu nun il ginç bir yö nü ne dik kat et me miz ge re kir.

Baş ta, fark lı ide olo ji le rin ken di le ri ne söz de "bi lim sel" bir gö rün tü ver -

me ye ça lış tık la rın dan söz et miş tik. Aca ba ay nı du rum Türk düş man lı -

ğı için de ge çer li mi dir? Bu fik rin ge ri sin de de ona sözde "bi lim sel lik"

bo ya sı ka tan bir et ken var mı dır?

Harun Yahya (Adnan Oktar) 9



DARWIN'İN TÜRK DÜŞMANLIĞI

İler le yen say fa lar da bu so ru nun ce va bı nı in ce le ye ce ğiz. Ve ço ğu

kim se nin şim di ye dek fark et me di ği, ama ger çek te çok önem li olan bir

bağ lan tı yı or ta ya çı ka ra ca ğız. Bu, Dar wi nizm ile Türk düş man lı ğı

ara sın da ki bağ lan tı dır... Ev rim te ori si nin ku ru cu su olan Dar win,

Türk Mil le ti'ni kendi yanılgılarına göre "ya rı may mun aşa ğı bir ırk"

ola rak ta nım la yan ve yok edil me si ge rek ti ği ni sa vu nan fa na tik bir

Türk düş ma nı dır. Da ha sı, or ta ya at tı ğı te ori ile de Türk düş man lı ğı na

söz de "bi lim sel" da ya nak ka zan dır mış tır. Gü nü mü zün neo-Na zi le ri,

ha la Dar win'in Türk Mil le ti hak kın da ki he ze yan la rın dan kuv vet bul -

mak ta dır lar. 

Unutulmamalıdır ki, faşizm ve komünizm başta olmak üzere bü-

tün din ahlakına uygun olmayan ideolojiler, milli birliği, bütünlüğü,

manevi değerleri hedef almaktadırlar. Komünistler ve faşistler vatan-

larına, bayraklarına, milletlerine değil, kendi kişisel menfaatlerine bağ-

lıdırlar. Milletin mutluluğu için değil, kendi mutlulukları için çalışır-

lar. Büyük Önderimiz'in bize öğrettiği ve bıraktığı vasiyet ise, milli ve

manevi değerlere bağlı, vatanını, bayrağını, milletini seven, milli ahlak

inancına sahip olan, mukaddesatını korumak için gerekirse canını ve-

rebilecek insanlar olmaktır. Atamız, bizim ve bizden sonra gelecek ne-

sillerin, dindar, milliyetçi duygular taşıyan, vatanı ve bayrağı uğruna

hayatını ortaya koyan, yaşamı boyunca milletinin mutluluğu için çalı-

şan, aile kurumunun kutsiyetini savunan insanlar olmamızı istemek-

tedir. Materyalist zihniyet ise, Atamız'ın bize kutsallığını öğrettiği tüm

bu değerlerin karşısında yer almaktadır. Dolayısıyla milliyetçi ve va-

tansever insanların, yalnızca bu iki ideolojiye karşı değil, materyalist

tüm sistem ve ideolojilere karşı fikri mücadele içinde olmaları, sinsi

odakların kirli oyunlarına gelmemek için dikkat göstermeleri şarttır.

Büyük Önderimiz Kemal Atatürk şunları söylemiştir:

.. Hayır, ne komünizm ne de faşizm... Bu iki ideoloji de memleketimizin,

ulusumuzun gerçeklerine, karakterine asla uymaz. Şunu da ilave edeyim ki,

ne faşizmin ne de Nazizm'in sonu yoktur. (Atatürk’ün İzinde Bir Ömür

Böyle Geçti, Sabiha Gökçen, s. 159)
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m per ya lizm ya da bir baş ka de yim le sö mür ge ci lik, mo dern

ta rih te coğ ra fi ke şif ler le bir lik te baş la dı. 15. ve 16. yüz yıl da

bir ta kım Av ru pa lı lar, el de et tik le ri as ke ri tek no lo ji ile bir -

lik te baş ka kı ta la ra ya yıl ma ya baş la dı lar. Güç lü do nan ma lar, et ki li

ateş li si lah lar ve di sip lin li or du lar kul la na rak, dün ya nın uzak böl ge le -

ri ni ele ge çir di ler ve bu böl ge le ri ke li me nin ger çek an la mıy la "sö mür -

me ye" baş la dı lar.

İlk sö mür ge ci ler Por te kiz li ler ve İs pan yol lar'dı. Özel lik le Kris tof

Ko lomb'un Ame ri ka'yı keş fin den son ra, bu iki ül ke mo dern dün ya nın

ilk sö mür ge im pa ra tor luk la rı ola rak ta rih sah ne si ne çık tı lar. Ame ri ka

kı ta sı nın gü ne yi ni kı sa bir sü re için de sö mür ge leş tir di ler. Bu ra da ya -

şa yan ve te mel de ba rış çı bir ta bi ata sa hip olan yer li le ri kö le leş tir di ler.

Zor la ça lış tır dık la rı bu in san la rı Ame ri ka kı ta sı nın tüm al tın ve gü müş

zen gin lik le ri ni yağ ma la mak için kul lan dı lar. 

İs pan ya ve Por te kiz'i di ğer Av ru pa ül ke le ri iz le di. 17. yüz yıl da

Hol lan da güç lü bir sö mür ge ül ke si ola rak re ka be te ka tıl dı. Hol lan da'yı

İn gil te re iz le di. Bu iki ye ni sö mür ge ci güç de, hem Ame ri ka kı ta sı na

hem de Uzak do ğu'ya el at tı. 18. yüz yı la ge lin di ğin de İn gil te re dün ya -

nın en bü yük sö mür ge im pa ra tor lu ğu ha li ne gel di. Fran sa ve Bel çi ka da

çok geç me den ya rı şa ka tıl dı. 19. yüz yı la ge lin di ğin de, Ame ri ka kı ta sı -

nın bü yük bö lü mü, Af ri ka'nın ne re dey se ta ma mı ve Uzak do ğu'nun çok

sa yı da ül ke si bu Av ru pa dev let le rin den bi ri nin sö mür ge si du ru mun -

day dı. Bu ül ke ler, sö mür ge ci ler ta ra fın dan ata nan "Ge nel Va li"ler ce yö -

ne ti li yor du. Sö mür ge ül ke le rin de yer alan bu yö ne tim ler, bu ül ke le rin
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hal kı nın ye te rin ce ve rim li ola rak ça lış tı rıl ma sı na ve do ğal kay nak la rı -

nın yi ne ye te rin ce ve rim li ola rak Av ru pa'ya ak ta rıl ma sı na özen gös te -

ri yor lar dı. Bu ne den le 19. yüz yıl, ade ta bir "sö mür ge ci lik yüz yı lı"ydı.

Hat ta ya kın ta rih le il gi le nen ço ğu oto ri te nin ka bul et ti ği gi bi, I. Dün ya

Sa va şı da bu sö mür ge le rin pay la şıl ma sı kav ga sın dan doğ du.

Sö mür ge ci lik eko no mik ve si ya si bir sis tem di ve bu yön de ki çı -

kar lar için kul la nı lı yor du. Ama bir de bu sis te min "kül tür" yö nü var dı. 

Bu nu şöy le açık la ya bi li riz: Sö mür ge ci ül ke ler, az ön ce be lirt ti ği -

miz gi bi, açık ça yağ ma cı lık ya pı yor lar dı. Hiç bir hak sa hi bi ol ma dık la -

rı bir ül ke yi zor la ele ge çi ri yor lar, son ra bu ül ke de ki in san la rı bas kı al -

tı na alı yor lar ve ül ke nin kay nak la rı na el ko yu yor lar dı. Ama el bet te bu

sö mür ge ci ül ke ler ken di le ri nin "yağ ma cı" ola rak gö rül me si ni ve ta ri he

öy le ya zıl ma sı nı is te mi yor lar dı. Bu ne den le yap tık la rı işi bir şe kil de

meş ru ve hak lı gös ter me ye ça lış tı lar. Ken di le ri ni hak lı gi bi gös te re cek

bir ta kım açık la ma lar ara dı lar.

Pe ki bu açık la ma ne ola bi lir di? Bir ül ke yi ve mil le ti kö le leş tir me -

ye ne gi bi bir kı lıf bu lu na bi lir di?

Sö mür ge ci ler, bu ce va bı as lın -

da ilk gün den bul du lar. Yap tık la rı

işi meş ru gi bi gös te re cek bir kı lıf

bul ma nın tek yo lu, he def al dık la rı

in san la rı sözde "il kel in san lar", hat -

ta "hay va nım sı can lı lar" gi bi gös te -

re bil mek ti. Eğer bu bilim dışı dü -

şün ce ka bul et ti ri lir se, ken di le ri nin

de "ile ri in san lar" ola rak bu söz de

"ge ri" top lum la rı güt me le ri son de -

re ce ma kul bir ha re ket ola cak tı. 

Sö mür ge ci li ğe meş ru iyet sağ -

la mak için kul la nı la cak olan bu

man tık, sö mür ge ci li ğin he nüz do -
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ğuş aşa ma sın da, ya ni Ko lomb'un Ame ri ka yol cu lu ğun da or ta ya atıl dı.

Bu bilim ve akıl dışı iddiaya göre, Ame ri ka lı yer li ler ger çek bi rer in san

de ğil, ge liş miş bir hay van tü rüy dü ler.

Bu yanılgı, ilk kez Kris tof Ko lomb ve adam la rı ta ra fın dan or ta ya

atıl mış, son ra da Gü ney Ame ri ka'nın ko lo ni leş ti ril me si işi ni üst le nen

İs pan yol sö mür ge ci ler ta ra fın dan sa vu nul muş tu. As lın da al tın, şöh ret

ve top rak pe şin de ko şan bu yağ ma cı la ra kar şı, Ka to lik Ki li se si ta vır

koy muş tu. Bu nun en ün lü ör ne ği, Chi apas pis ko po su Bar to lo me de

Las Ca sas'ın, Ko lomb ile bir lik te Ye ni Dün ya'ya ayak ba san ko lo ni ci le -

rin "yer li ler bir tür hay van dır" id di ası na kar şı lık, yer li le rin "ger çek bi -

rer in san" ol du ğu nu sa vun ma sıy dı.

Bu ne den le Las Ca sas "yer li le rin ha -

va ri si" ola rak anıl ma ya baş la mış tı.

Da ha son ra, 1537'de, Pa pa III. Pa ul

de, ya yın la dı ğı Sub li mis De us ad lı fer -

ma nın da sö mür ge ci vah şe ti ni la net -

le miş, Kı zıl de ri li ler'in ger çek in san lar

(ve ros ho mi nes) ol duk la rı nı, on la rı
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Ame ri ka kı ta sın da bul duk la rı yer -
li le ri "bir tür hay van" sa ya rak kö -
le gi bi kul la nan ve yan da ki re -
sim de gö rül dü ğü gi bi, ge rek ti -
ğin de kat li am dan ge çi ren İs pan -
yol fa tih ler. (con qu is ta dor lar) Bu
ki şi ler yer li le ri "il kel" sa ya rak iş -
gal ve sö mü rü le ri ni meş ru laş tır -
ma ya ça lı şı yor lar dı. İş te Dar -
win'in ev rim te ori si, em per ya liz -
me bu in san la rı "il kel" say mak
için ge rek li olan sah te "bi lim sel"
da ya na ğı da sağ la dı. 

18. yüz yıl da Ame ri ka lı kö le tüc car la rı ta ra -
fın dan ya ka la nıp, kö le ola rak ça lış tı rıl mak
üze re Amerika'ye gö tü rü len zen ci ler.
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kö le dü ze yi ne in dir ge mek küs tah lı ğı nı gös te ren le re, iman sa hi bi ol ma

ye te ne ği ne ha iz in san lar ol duk la rı nı ilan et miş ti.2 

Bu gibi itirazlardan dolayı, sömürgecilerin, yerlileri "bir tür hay-

van" sayan bilim dışı iddiası uzun bir süre tartışmalı olarak kaldı.

Sömürgeciler kendi mantık dışı tezlerini savunmakta ısrarlıydılar, ama

tüm insanlar Allah'ın  eşit olarak yarattığı ve herkesin tek bir atadan, Hz.

Adem (as)'dan geldigi gerçeğini kabul eden Kilise'nin etkisi Avrupa'da

bir süre daha devam etti. Ancak Avrupa toplumlarının giderek dinden

daha fazla uzaklaşması ve materyalist dünya görüşüne giderek daha

fazla kapılması, dengeyi sömürgeciler lehinde değiştirecekti. 

19. Yüz yıl: Sö mür ge ci li ğin Zir ve si

19. yüz yıl, si ya si an lam da bir sö mür ge ci lik yüz yı lı ola rak da ta -

nım la na bi lir. Çün kü bu dö nem de sö mür ge ci ül ke ler ta rih bo yun ca

ula şa ma dık la rı ka dar ge niş top rak la ra ya yıl mış lar dır. Özel lik le İn gil -

te re ve Fran sa, Af ri ka'dan Hin di çi ni'ne ka dar uza nan dev bir coğ raf ya -

ya ha kim ol muş tur. 

19. yüzyıl, bu siyasi tablonun yanında, felsefi anlamda da olum-

suz yönde büyük bir değişim yaşamıştır. Bu bozulmanın temelindeki

akım ise materyalizmdir. Avrupa'da Hıristiyan kültürüne karşı asır-

lardır yürütülen savaş bu yüzyılda galip gelmiş ve Allah'ın varlığını

inkar edip sadece maddeyi mutlak varlık sayan materyalizm yanılgısı,

kültür ve bilim dünyasına tamamen egemen olmuştur.

İşin il ginç ta ra fı ise, 19. yüz yı lın fark lı gi bi gö zü ken bu iki özel li -

ği nin, ya ni sö mür ge ci li ğin ve ma ter ya liz min as lın da bir bi ri ile ya kın -

dan iliş ki li ol ma sı dır. Av ru pa'nın uy gu la dı ğı si ya si stra te ji olan sö -

mür ge ci lik, fel se fi da ya na ğı nı da ma ter ya lizm de bul muş tur.

İler le yen say fa lar da bu nun de tay la rı nı in ce le ye ce ğiz. Ama ön ce -

lik le bu iliş ki nin te mel man tı ğı nı açık la mak ta ya rar var. Sö mür ge ci li -

ğin ta rih te ki ge li şi min den söz eder ken, bu sis te min bir ta kım meş ru iyet

ara yış la rı için de ol du ğu nu da be lirt miş tik. Bu nun ne de ni, sö mür ge ci -
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Kızıl de ri li le re kat li am uy gu la ya n
Ame ri ka lı lar

li ğin gay ri ah la ki bir sis tem ol ma sı dır. Sömürgecilik, birtakım in san la -

rın hak la rı nın yen me si ne, ada let siz li ğe, bas kı ve zul me da ya lı bir sis -

tem dir ve in san lı ğa doğ ru yu, dü rüst lü ğü, ada le ti, ba rış ve kar deş li ği

em re den ah la ki kıs tas lar la açık ça çe li şir. Bu ah la ki kıs tas la rın kay na ğı

ise din dir. Çün kü an cak din in san la ra, ada le tin, dü rüst lü ğün, doğ ru lu -

ğun kut sal ol du ğu nu öğ re tir ve yi ne an cak din in san la rı bu ah la ki kıs -

tas lar için, ken di çı kar la rın dan ge rek ti ğin de fe ra gat et me yi em re der. 

Bu biz le re, sö mür ge ci an la yış la di nin ge tir di ği ah lak an la yı şı ara -

sın da bü yük bir çe liş ki ol du ğu nu gös ter mek te dir. Ko lomb ve di ğer İs -

pan yol sö mür ge ci ler le Ki li se ara sın da ki ça tış ma, bu ku ra lın Av ru pa

ta ri hin de ki bir ifa de si ol muş tur. 

An cak az ön ce be lirt ti ği miz gi bi, Av ru pa gi de rek ar tan bir sü reç -

le din den uzak laş mış ve di nin kar şı sın da yer alan ma ter ya lizm, 19.



DARWIN'İN TÜRK DÜŞMANLIĞI

yüz yıl da zir ve ye çık mış tır. Bu ne den le de 19. yüz yıl, Av ru pa açı sın dan

sö mür ge ci li ğin ge li şe bi le ce ği ide al bir kül tü rel or tam ol muş tur. Tüm

in san la rın Al lah'ın ya ra ttı ğı eşit var lık lar ol duk la rı  ve bir bir le ri ne kar -

şı da yi ne Allah'in bildirdiği ahlaki kurallara göre davranmaları ge-

rektiği reddedilince, sömürgeciliğin gelişeceği bir zemin meydana gel-

miştir.

Avrupalı toplumlar, tüm insanların Allah'ın yarattığı eşit kullar

olduğu gerçeğinden uzaklaştıkça, insan ırklarının bazılarının (yani

kendilerinin) "ileri", bazılarının ise "geri" oldukları yanılgısına inanır

hale gelmişlerdir. Yaratılış gerçeğinin reddedilmesi, ırkçılığın doğma-

sına neden olmuştur.

Ame ri ka lı bi lim ada mı Ja mes Fer gu son, New Sci en tist der gi sin de

yaz dı ğı "Irk çı lı ğın La bo ra tu va rı" baş lık lı ma ka le de, ırk çı lı ğın yük se li -

şi nin Yaratılışın red de dil me siy le olan bağ lan tı sı nı şöy le açık lar:

19. yüz yıl Av ru pa 'sın da ge li şen sos yal bi lim ler, ırk kav ra mıy la faz la ca içi -

çe gir miş ti... Ge li şen ye ni ant ro po lo ji, in sa nın kö ke ni hak kın da ki iki zıt dü -

şün ce eko lü nün sa vaş mey da nı ha li ne gel di. Bun la rın da ha es ki ve kök lü ola -
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nı, "mo no ge nizm"di (tek kö ken li lik). Mo no ge nizm, tüm in sa noğ lu nun,

renk ve özel lik far kı ol ma dan, doğ ru dan Adem'in so yun dan gel di ği ve Tan -

rı'nın tek bir fi ili ile ya ra tıl dı ğı inan cı na da ya nı yor du. Mo no ge nizm Ki li se

ta ra fın dan sa vu nu lu yor du ve 18. yüz yı la ka dar da çok yay gın bir ka bul gö -

rü yor du. An cak bu dö nem de "po li ge nizm" (çok kö ken li lik) ola rak bi li nen ve

di ni oto ri te ye kar şı koy mak tan do ğan ra kip bir te ori ge liş ti. Po li ge nizm,

fark lı in san ırk la rı nın fark lı kö ken le ri ol du ğu nu sa vu nu yor du.3 

"Fark lı in san ırk la rı nın fark lı kö ken le ri ol du ğu" id di ası nın söz de

bi lim sel te me li ise ev rim te ori siy di.

Ev rim ve Irk lar
Es ki çağ lar dan be ri ma ter ya list fel se fe ci ler ta ra fın dan sa vu nu lan

ev rim fik ri, Av ru pa'nın gün de mi ne 18. yüz yı lın son la rın da gir di. Je an

B. La marck, Ge or ges de Buf fon ve Eras mus Dar win (Char les Dar -

win'in de de si) gi bi isim ler ta ra fın dan or ta ya atı lan ev rim te ori si ni en

kap sam lı ola rak or ta ya ko yan ki şi ise Char les Dar win ol du. Darwin, o

zamana kadar biyoloji biliminde yaygın kabul gören "canlı türlerini

Allah ayrı ayrı yaratmıştır" gerçeğini hiçbir bilimsel bulgu ve bilgiye

dayanmadan reddetti ve tüm türlerin rastlantılar sonucunda birbirle-

rinden evrimleştikleri yanılgısını öne sürdü. Darwin'in bilim dışı id-

diasına göre balıkların atası solucanlar, kuşların atası sürüngenler ve

insanların atası da maymun benzeri canlılardı.  

Bi lim sel bul gu la ra de ğil, ha yal  gü cü ne da ya nan bu te ori kı sa sü -

re de çok sa yı da ta raf tar ka zan dı. Bu ta raf tar la rın or tak özel li ği ise, bi -

lim sel kay gı lar la de ğil, ide olo jik ön yar gı lar la ha re ket et me le riy di.

Çün kü Dar win, can lı la rı ve in sa noğ lu nu Al lah'ın ya rat tı ğı gerçeğini

red det mek le, her tür lü ate ist dün ya gö rü şü ne ze min ha zır la mış olu -

yor du. Bu ne den le bi yo lo ji bi li mi ile hiç bir il gi le ri ol ma yan bir ta kım

in san lar Dar win'in en ha ra ret li sa vu nu cu la rı ha li ne gel di ler. Ör ne ğin

ko mü niz min ku ru cu su olan Karl Marx, ken di de yi miy le Dar win'in

"ateş li bir hay ra nı" idi. 
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Ev rim te ori si ge nel ola rak ma ter ya list dün ya gö rü şü nü des tek ler -

ken, bir yan dan da özel lik le sö mür ge ci li ğe ze min ha zır la yan bir bo yut

içe ri yor du. Çün kü ev rim te ori si ni or ta ya atan lar ve sa vu nan lar, baş ta

Char les Dar win ol mak üze re, in san ırk la rı nın ba zı la rı nın ev rim sü re -

cin de da ha "ile ri" ol duk la rı  yalanını öne sü rü yor lar dı. Dar win in sa nın

kö ke ni ko nu su na, 1859'da ya yın la nan ün lü ki ta bı Tür le rin Kö ke ni'nde

pek az de ğin miş ti. Ama bu ki ta ba koy du ğu alt  baş lık bi le, onun in san -

lı ğa ırk çı bir açı dan bak tı ğı nı gös te ri yor du: "Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se -

lek si yon ve Ya şam Mü ca de le sin de Ka yı rıl mış Irk la rın Ko run ma sı Yo luy la".

Darwin, söz konusu "kayırılmış ırklar" kavramıyla Avrupalı be-

yaz ırkları kastettiğini ve diğer ırkları da kendi bilim dışı yorumlarına

göre "yarı-maymun ilkel canlılar" olarak gördüğünü ise, 1871 yılında

yayınlanan İnsanın Türeyişi adlı kitabında açıkça ifade etti. Darwin bu

kitabında insanın sözde maymunlarla ortak bir ataya sahip olduğunu,

ancak insan ırklarının farklı evrimsel süreçler izlediğini öne sürüyor-

du. Darwin'in bilimsel hiçbir dayanağı olmayan bu iddiasına göre ba-

zı ırklar evrimde çok ileri gitmişken, bazıları hala maymunlara yakın

bir seviyedeydiler. Darwin'in kendi aklınca "ileri ırklar" olarak saydık-

ları ise, elbette Avrupalı "Beyaz Adam"dı. Ona gö re Be yaz Adam, fi -

zik sel ve zi hin sel yön den di ğer ırk lar dan çok ile riy di. Bu fark lı lı ğa

olan inan cı nı "fark lı ırk la rın zi hin sel özel lik le ri bir bi rin den çok fark lı dır; bu

hem duy gu sal hem de en tel lek tü el ye te nek le rin de ken di si ni açık ça bel li eder"

di ye rek ifa de edi yor du.4 

Ben ja min Far ring ton Dar win Ger çek te Ne De di? (What Dar win Re -

ally Sa id?) ad lı ki ta bın da Dar win'in bu ırk çı gö rüş le ri ni vur gu lar ve

Dar win'in İn sa nın Tü re yi şi ad lı ki ta bın da "in san ırk la rı nın eşit ol ma -

dık la rı" ko nu sun da çok uzun açık la ma lar yap tı ğı nı be lir tir.5 

Ancak Darwin'in bu konudaki bilim dışı görüşlerinin en önemli

yönü, "geri kalmış ırklar"a ne olması gerektiği yönündeki akıl dışı yo-

rumlarıydı. Eğer bir insan bazı ırkların diğerinden daha "ileri" olduk-

ları gibi bir fikre kapılmış olsa bile, buradan "ileri" ırkların "geri" ka-

lanlara yardım etmesi, onların gelişimine katkıda bulunması gerektiği
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gibi insancıl bir sonuç da çıkarabilirdi. Ama Darwin böyle düşünmü-

yordu. Aksine, "ileri" ırkların "geri" ırkları köleleştirmeleri, hatta yok

etmeleri gerektiği gibi son derece acımasız bir görüşü savunuyordu.

İnsanın Türeyişi adlı kitabında şöyle yazmıştı:

Bel ki de yüz yıl lar ka dar sür me ye cek ya kın bir ge le cek te, me de ni in san ırk la -

rı, vah şi ırk la rı ta ma men yer yü zün den si le cek ler ve on la rın ye ri ne ge çe cek -

ler. Öte yan dan in san sı may mun lar da… kuş ku suz eli mi ne edi le cek ler. Böy -

le ce in san ile en ya kın ak ra ba la rı ara sın da ki boş luk da ha da ge niş le ye cek..6 

Darwin bu akıl ve bilim dışı sonuca "yaşam mücadelesi" kavra-

mıyla varmıştı. Darwin bu kavramı öncelikle doğaya atfetmişti. Bu

yönde hiçbir somut bulgusu olmamasına rağmen, doğada canlılar ara-

sında kıyasıya bir yaşam mücadelesi olduğunu, her bireyin sadece ken-

di çıkarları ve yaşamı için çabaladığını ve diğerleriyle savaştığını iddia

etmişti. Dar win'in id di ası na gö re bu ya şam mü ca de le si için de za yıf bi -

rey ler ele nir ken, güç lü ve uy gun ya pı ya sa hip bi rey ler de se çi lip ha yat -

ta ka lı yor lar dı. Oy sa iler le yen dö nem de do ğa da ya pı lan göz lem ler bu

id di anın doğ ru ol ma dı ğı nı, can lı lar ara sın da son de re ce güç lü da ya nış -

ma me ka niz ma la rı bu lun du ğu nu, hat ta ço ğu can lı nın için de bu lun du -

ğu grup için ken di si ni bi le bi le fe da et ti ği ni or ta ya çı ka ra cak tı.7 

An cak Dar win "ya şam mü ca de le si"nin ev ren sel bir ka nun ol du -

ğu na inan dır mış tı ken di si ni. Son ra da, do ğa da ki can lı lar için yaz dı ğı

bu bilim dışı se nar yo yu ay nen in san top lum la rı na at fet miş ti. İn san ırk -

la rı nın kı ya sı ya bir ya şam mü ca de le si sür dür dük le ri ni dü şün müş tü.

Da ha sı, büyük bir cehaletle, bu mü ca de le nin ev rim sel ge liş me için ge -

rek li ol du ğu nu, ya ni ba zı in san ırk la rı nın yok edil me si nin in san lı ğın

ge liş me si ni sağ la ya cak bir sü reç sa yıl dı ğı nı sa vun muş tu. 

Ev rim te ori si nin in san top lum la rı na uy gu lan ma sıy la or ta ya çı kan

bu ırk çı gö rüş "Sos yal Dar wi nizm" ola rak bi lin di. 19. yüz yıl da ki bü tün

ırk çı dü şün ce ler de Sos yal Dar wi nizm'den il ham al dı lar. Bu ırk çı la rın

ba şın da ise, tah min edi le bi le ce ği gi bi "Be yaz Ada m'ın üs tün lü ğü"nü

sa vu nan sö mür ge ci ler ge li yor du. Sö mür ge ci lik, Kris tof Ko lomb dö ne -
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min den be ri dir or ta ya atıp da bir tür lü "bi lim sel" bir açık la may la des -

tek le ye me di ği "yer li ler bir tür hav yan dır" yalanına ilk kez bi lim sel gö -

rü nüm lü bir da ya nak sağ la mış olu yor du. Bu ne den le Dar win'in te ori -

si, sö mür ge ci li ğe ta raf tar olan çev re ler den kı sa sü re de bü yük bir des -

tek gör dü. Hint li ant ro po log Vid yart hi, bu nu şöy le açık lar:

Dar win'in or ta ya at tı ğı 'en güç lü le rin ha yat ta kal ma sı' dü şün ce si, in sa -

noğ lu nun kül tü rel bir ev rim sü re cin den geç ti ği ne ve en üst ka de me nin Be -

yaz Adam'ın me de ni ye ti ol du ğu na ina nan sos yal bi lim ci ler ta ra fın dan coş -

kuy la kar şı lan dı. Bu nun bir so nu cu ola rak, 19. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da ki

Ba tı lı bi lim adam la rı nın çok bü yük bir kıs mı ırk çı lı ğı şid det le be nim se di ler.8

Sos yal Dar wi nizm ve Sö mür ge ci lik
Ev rim te ori si nin gü nü müz de ki en ön de ge len sa vu nu cu la rın dan

bi ri olan Har vard Üni ver si te si pa le on to lo ğu Prof. Step hen Jay Go uld,

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı hak kın da şöy le der: "Bun dan son -

ra kö le lik, sö mür ge ci lik, ırk sal fark lı lık lar, sı nıf ya pı la rı ve cin si ye tin ro lü ile

il gi li ar gü man lar ar tık özel lik le bi lim adı al tın da yü rü tü le cek tir."9 Go uld'un

söz le ri doğ ru dur. Ger çek ten de say dı ğı bu kav ram lar, Dar wi nizm'in

or ta ya çık ma sın dan son ra "Sos yal Dar wi nizm" adı al tın da sözde bi lim -

sel bir gö rü nü me bü rün müş tür. 

İş gal, sö mü rü, bas kı ve zu lüm el bet te her za man in san lık ta ri hi -

nin bir par ça sı ol muş tu. An cak ev rim ci le rin ken di le ri nin de iti raf et ti -

ği gi bi, Dar win'in or ta ya at tı ğı te ori sa ye sin de, bu gay ri ah la ki ey lem -

le rin da yan dı rı la bi le ce ği ve meş ru gi bi gös te ri le bi le ce ği bir ge rek çe bu -

lun muş tu ar tık. Bu te ori nin te me lin de ya tan "güç lü ola nın ha yat ta kal -

ma sı" yanılgısıyla, Dar win'in ar dın dan or ta ya çı kan ırk çı öğ re ti ler bağ -

daş tı rı lın ca, or ta ya sö mür ge ci li ğin ve di ğer her tür lü bas kı cı sis te min

meş ru laş tı rı la bi le ce ği bir for mül çık mış tı.

Dar win, or ta ya at tı ğı ve bilimsel hiçbir değeri olmayan bi yo lo jik ev -

rim pren sip le ri nin in san top lu lu ğu na da uy gu lan ma sı ge rek ti ği ni ön  gör -

müş tü. Ör ne ğin 1869'da H. Thi el'e yaz dı ğı bir mek tup ta şöy le di yor du:
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Be nim tür le rin de ği şi mi hak kın da kul lan dı ğım ba kış açı sı na ben zer fi kir le -

rin ah la ki ve sos yal so run lar üze ri ne uy gu lan dı ğı nı gö rü yo rum ve bu

ko nuy la ol duk ça faz la il gi len di ği me inan ma lı sın. Ön ce le ri ken di gö rüş le ri -

min bu ka dar fark lı ve çok önem li ko nu la ra uyar la na bi le ce ği ba na pek ger -

çek le şe bi lir gi bi gel me miş ti.10 

Böy le ce do ğal se lek si yon, adap tas yon gi bi ev rim ci le rin kul lan -

dık la rı te rim ler ant ro po lo ji, sos yo lo ji, ta rih ve fel se fe nin de sı nır la rı

için de in ce len me ye baş lan dı. Mey da na ge len bilim dışı dokt ri ne Sos -

yal Dar wi nizm de nil di. 

Sos yal Dar wi nizm'in son derece tehlikeli olan yanılgıları şöyledir:

Dün ya üze rin de in san lar, ırk lar, ulus lar ve me de ni yet ler ha yat ta kal -

ma mü ca de le si ne kit len miş ler ve bu uğur da di ğer le riy le bü yük bir re -

ka be te gir miş ler dir. Ge liş miş me de ni yet ler ata la rın dan de ğer li özel lik -

ler al mış lar dır ve bu on la rı di ğer le rin den üs tün kı lan bir ay rı ca lık tır.

Az ge liş miş kül tür ler ise ya kın da yok ola cak lar dır ve bu na mah kum -

dur lar. Bu ne den le do ğa nın dü ze ni, güç lü ve me de ni ulus la rın, za yıf -
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la rın elin de ki kay nak la rı kul lan ma la rı nı ge rek ti rir. Bu nu ya par ken her

yol ve yön tem ser best tir, ah la ki de ğer le re ge rek yok tur. Dün ya nın her

ye rin de me de ni leş miş ulus lar, ırk lar ve bi rey ler ken di le rin den da ha

ge ri olan la rı yö net me ve sö mür me hak kı na sa hip tir. Bu, -söz de- do ğa -

nın özün de olan bir ka nun dur. 

Gü nü müz de ki bazı ev rim ci ler Sos yal Dar wi nizm'i "Dar wi nizm'in

yan lış bir yo ru mu" ola rak gös ter me ye ça lı şır lar ve Dar win'in ger çek te

ırk çı ol ma dı ğı ima jı nı ver me ye ça ba lar lar. Oy sa ger çek bu nun tam ak -

si dir. Sos yal Dar wi nizm, biz zat Dar win'in ken di ese ri dir. Al man ta rih -

çi Hans Ul rich  Weh ler de, bu ger çe ği "ilk Sos yal Dar wi nist'in Dar -

win'in ken di si ol du ğu nu" be lir te rek açık lar: 

Dar win, te ori le ri nin in san top lu lu ğu na uy gu la na bi lir ol du ğu nun ka -

nı tı ola rak Av ru pa'da ve özel lik le de Ame ri ka'da "Ar yan" ola rak ad lan dı rı -

lan ır kın yük se li şi ni da ha da ge liş ti re rek gös te ren ilk Sos yal Dar wi -

nist'tir. Hat ta bu şe kil de Sos yal Dar wi nizm'in ırk çı yo ru mu için de bir yol

aç mış tır.11 

Ben ja min Far ring ton da What Dar win Re ally Sa id? ad lı ese rin de bu

ger çe ğe işa ret ede rek, Darwin'in kendisini izleyenleri büyük felaketle-

re yönelttiğini söyler. Farrington'un ifade ettiği gibi Darwin'in söz ko-

nusu yanılgıları "insanın toplumsal, psikolojik, etik niteliklerinin bile

kalıtımla geçeceği ve do ğal ayık lan ma ya sa sı nın kap sa mı na gi re ce ği

yo lun da ki gö rüş le riy di. Bu gö rüş ler teh li ke li çı ka rım la ra yol aça bi le -

cek bir ya nıl gı nın ürü nüy dü ler."12 

Ev rim te ori si nin ön de ge len sa vu nu cu la rın dan Step hen Jay Go uld

da ay nı ger çe ği ka bul eder. Go uld'a gö re "Irk çı lık hak kın da ki bi yo lo jik

tar tış ma lar 1859'dan ön ce de yay gın dır, fa kat ev rim te ori si nin ka bu lü nün

ar dın dan ça pı bü yü müş tür."13 

İş te Sos yal Dar wi nizm, bu gi bi söz de bi lim sel id di ala rıy la, 19.

yüz yıl Av ru pa em per ya liz mi ne ara dı ğı kül tü rel des te ği sağ la mış tır.

"Yer li ler gü dül me si ge re ken bir tür hay van dır" yalanını asır lar dır sa -

vun ma ya ça lı şan sö mür ge ci lik, ilk kez Dar win sa ye sin de bu büyük ya-
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lana sözde "bi lim sel" bir ze min bul muş tur. Bu ne den le de Dar wi -

nizm'in 19. yüz yıl Av ru pa sö mür ge ci li ğiy le, özel lik le de İn gi liz em per -

ya liz miy le iç i çe ge liş miş bir te ori ol du ğu nu söy le ye bi li riz. Te ori, em -

per ya liz me hiz met et miş ve bu hiz me ti ne de niy le de em per ya liz min

"be yin ta kı mı" ta ra fın dan des tek len miş tir. 

İs viç re Fe de ral Tek no lo ji Ens ti tü sü Yer bi lim le ri Bö lüm Baş ka nı

Ken neth J. Hsu, Is Dar wi nism Sci en ce? (Dar wi nizm Bi lim Mi dir?) baş lık -

lı ma ka le sin de Dar wi nizm'in bu karanlık yö nü nü şöy le vur gu lar:

Her ne ka dar sa vaş tan son ra ha yat ta ka la bil diy sek de, biz, ki şi ler, sı nıf lar,

mil let ler ya da ırk lar ara sın da ki re ka be tin, ha ya tın do ğal so nu cu ol du ğu ve

üs tün ola nın güç süz ola nın ma lı na mül kü ne el koy ma sı nın do ğal ol du ğu nu

far z e den za lim bir sos yal ide olo ji nin kur ban la rıy dık. Bu ide olo ji 19.

yüz yıl ve da ha son ra sın da bi li min do ğal bir ya sa sı, di ğer bir de yiş le 1859'da

Char les Dar win ta ra fın dan Tür le rin Kö ke ni'nde güç lü bir şe kil de be lir til -

miş olan ev ri min me ka niz ma sıy dı.14 

Em per ya lizm, sa de ce Dar win dö ne min de de ğil, da ha son ra da

Sos yal Dar wi nizm'den des tek bul muş tur. Ni te kim bu batıl ide olo ji yi

be nim se yen Char les Pe ar son'un söz le rin de bu ger çek iyi ce be lir gin le -

şir. Pe ar son, "uy gar ulus lar ara sın da ki ya şam kav ga sı nın, bi li min, en -

düst ri nin, uy gar lı ğın si lah la rıy la ya pıl dı ğı nı, ama on la rın aşa ğı ulus la ra

kar şı yap tık la rı ya şam kav ga sı nı top la rıy la yap ma hak kı na sa hip ol -

duk la rı nı" söy ler.15 

Sos yal Dar wi nizm ve Vah şi Ka pi ta lizm
Sos yal Dar wi nizm sa de ce em per ya liz mi de ğil, bir yan dan da em -

per ya list ül ke le rin ken di iç le rin de uy gu la dık la rı ve di ğer ül ke le re de

ih raç et tik le ri "vah şi ka pi ta lizm"i des tek le mek için kul la nıl mış tır.

Vah şi ka pi ta lizm te ri mi, eko no mi ye hiç bir dev let dü zen le me si nin

ya pıl ma dı ğı, zen gin ve fa kir ke sim ler ara sın da dev uçu rum lar oluş tu -

ğu ve hiç bir et kin sos yal ada let me ka niz ma sı nın ça lış ma dı ğı eko no mik

sis tem le ri ta rif için kul la nı lır. Böy le bir dü zen de, fa kir le re, düş kün le re,
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sa kat la ra des tek ve ril mez, şef kat gös te ril mez. Vah şi ka pi ta lizm, her bi -

re yin ken di si ni "kur tar mak la" yü küm lü ol du ğu nu ve bu acı ma sız ya -

rış ta ba şa rı sız olan la rın ce za la rı nı çek me le ri ge rek ti ği ni var sa yar. 

Vah şi ka pi ta lizm en çok 19. yüz yıl da et ki li ol muş tur. Sis tem en

acı ma sız bi çim de İn gil te re'de iş le til miş, bu ra da ki aşı rı de re ce de zen gin

bir sı nıf, yö ne tim le ri al tın da ki fa kir le ri acı ma sız ca sö mür müş ler dir. 8

ya şın da ki ço cuk la rın kö mür ma den le rin de gün de 16 sa at ça lış tı rıl dı ğı,

iş çi le rin ade ta bi rer yük hav ya nı gi bi kul la nıl dı ğı bu sis tem, uzun ve

kan lı tep ki le rin ar dın dan za man la yu mu şa mış ve 20. yüz yıl da "sos yal

dev let" an la yı şı na dö nüş müş tür. An cak bu gün de ha la dün ya da vah şi

ka pi ta liz mi sa vu nan ide olog lar var dır ve bu sis tem ge liş mek te olan ül -

ke le rin bir kıs mın da fi ili ola rak ya şan mak ta dır. 

19. yüz yıl dan bu gü ne dek, vah şi ka pi ta liz me, ara dı ğı sözde "bi -

lim sel" des te ği sağ la mış olan ye ga ne kav ram ise yi ne Sos yal Dar wi -

nizm'dir. Sos yal Dar wi nist ler, ırk la ra ve mil let le re at fet tik le ri "ya şam

kav ga sı" yalanını, top lum la rın için de ki bi rey ve sı nıf la ra da at fet miş ler

ve vah şi ka pi ta liz min sözde "do ğa ka nun la rı na uy gun" bir sis tem ol -

du ğu nu sa vun muş lar dır. 

Vah şi ka pi ta liz me ev rim kav ram la rıy la açık ça des tek ve ren en

ün lü isim, Dar win'in çağ da şı olan İn gi liz sos yo log Her bert Spen cer'dı.

(1820-1903) Spen cer, Dar wi nist öğ re -

ti yi bü yük bir he ye can la be nim se miş,

son ra da bu nu sos yo lo ji ye uyar la mış -

tı. Top lum için de ki ba zı in san la rın

do ğal ola rak di ğer le rin den üs tün ol -

du ğu nu öne sür müş tü. Bu yanılgıya

gö re da ha za yıf olan lar yok ola cak ve

in san lı ğın ge le ce ği ni da ha iyi olan lar

sür dü re cek ti. Spen cer fa kir le rin, ze -

ka özür lü le rin ve di ğer ba ğım lı olan

ki şi le rin ya ra rı na uy gu la nan sağ lık

24

Her bert Spen cer



prog ram la rı nın, nü fus ar tı şı nı bes le di ği  ve uzun va de de bu nun top lu -

ma za rar ve re ce ği  gibi büyük bir ahlaksızlığı ve acımasızlığı savun-

muştu. Bun dan baş ka hıf zı sıh ha (ka mu sağ lı ğı nı ko ru ma) ön lem le ri ne,

zo run lu aşı la ma la ra da, ken di sağ lık la rı nı dü şü nüp ge rek li dav ra nış la -

rı gös te re me ye cek ka dar "ap tal" in san la rın bu nun so nuç la rı na kat lan -

ma la rı ge rek ti ği ni söy le ye rek cep he al mak tan çe kin me miş ti.

Spencer'ın hezeyanlarına gö re ide al top lum da bu tür top lum sal ya sa -

lar; yok sul la ra yar dım ama cıy la ev ri min do ğal se lek si yon ya sa la rı na

ters dü şen ka nun lar bu lun ma ya cak tı.16 

Spencer'ın yanılgılarına göre ego izm, top lum lar da ki hayali ev rim

sü re ci nin en önem li di na mi ği idi. Bir ya zı sın da şöy le di yor du: "Eğer

in san lar ya şa ya bi le cek ka dar ge liş miş ler se ya şar lar ve ya şa ma la rı da iyi dir.

Eğer ya şa ma ya de ğe cek ka dar ge liş miş de ğil ler se ölür ler ve öl me le ri

da ha iyi dir."17 

Sos yal Dar wi nizm'i sa vu nan la rın bu acımasız ifa de le ri şef ka tin,

mer ha me tin, yar dım laş ma ve fe da kar lı ğın bir ya na itil di ği, in sa ni de -

ğer le rin ta ma miy le yi ti ril di ği Dar wi nist man tı ğı tam an la mıy la yan sı -

tır. Dar wi nizm'in çar pık man tı ğı Sos yal Dar wi nizm'le be lir gin le şir,

ırk çı lık, düş man lık, kin, sa vaş, zu lüm gi bi in san lık dı şı ey lem ler le or -

ta ya çı kar. 

Sos yal Dar wi nist ler, bir top lum için de

sos yal ada let sağ la mak, fa kir le re, sa kat la ra

yar dım et mek için ya pı lan dü zen le me le re

de şid det le kar şı çık mış lar, bu nun "ev ri min

ya sa la rı na ay kı rı" ol du ğu nu söy le miş ler dir. 

Ör ne ğin Char les Dar win'in ku ze ni

olan Fran cis Gal ton 1859'da ya yın la dı ğı He -

re di tary Ge ni us (Ka lı tım sal De ha) ad lı ki ta bı -

na sos yal yar dım prog ram la rı na kar şı çı -

ka rak baş la mış tır. Ay nı şe kil de Sos yal Dar -

win ci Til le "yok sul lu ğu ön le me ye kal kıp
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ye nil miş sı nıf la ra yar dım et me nin, ev ri mi sağ la yan do ğal ayık lan ma

ya sa sı na set çek mek an la mı na ge le ce ği ni" söyleyecek kadar ileri git-

miştir.18 

Sos yal Dar wi nizm'in en ün lü ku ram cı la rın dan bi ri olan Ame ri ka -

lı Pro fe sor E. A. Ross'a gö re ise, "Hı ris ti yan lı ğın or ta ya at tı ğı top lum -

sal yar dım laş ma ve ha yır se ver lik kav ram la rı, ge ri  ze ka lı la rın ve ap tal -

la rın üre me le ri ne ve ço ğal ma la rı na ya ra yan bir ko ru yu cu kal ka nın ge -

liş me si ne" ne den ol muş tur. "Dev let, sa kat la rı, ör ne ğin sa ğır-dil siz le ri

ko ru ma al tı na al mak ta, son ra da bun lar üre ye rek sa kat bir ırk oluş tur -

mak ta"dır lar. Tüm bun la ra sözde do ğal ev rim sel ge liş me yi en gel le dik -

le ri için kar şı çı kan Ross'a gö re, "dün ya yı bir cen net yap ma nın ye ga ne

yo lu", tüm "ap tal la rı, be ce rik siz le ri ve sa kat la rı" ken di hal le ri ne bı ra ka -

rak do ğal se lek si yon sü re si için de ayık lan ma la rı nı bek le mek tir.19 

Ola yın en önem li ya nı ise, bu fi kir le rin "Dar wi nizm'in yan lış bir

yo ru mu" de ğil, Dar wi nizm'in biz zat ken di si olu şu dur. Ben ja min Far -

ring ton'ın What Dar win Re ally Sa id? (Dar win Ger çek ten Ne De di?) ad lı ki -

ta bın da vur gu la dı ğı gi bi, "in san top lum la rın da za yıf la rın güç lü ler ta -

ra fın dan eli mi ne edil me si ne meş ru iyet sağ la ya cak olan ar gü man" Dar -

win ta ra fın dan bi linç li ola rak ge liş ti ril miş tir.20 

Dar win: İn gi liz Em per ya liz mi nin Söz cü sü

Tüm bu ger çek ler, kar şı mı za Char les Dar win ve or ta ya at tı ğı bi-

lim dışı ev rim te ori si hak kın da önem li bir tab lo çı kar mak ta dır. Dar -

win'in te ori si nin iki önem li belaya des tek sağ la dı ğı nı in ce le miş bu lu -

nu yo ruz. Bun lar, em per ya lizm ve vah şi ka pi ta lizm dir. Dar win, "ırk lar

ara sı ya şam mü ca de le si" kav ra mıy la em per ya liz me, "bi rey ler ara sı ya -

şam mü ca de le si" kav ra mıy la da vah şi ka pi ta liz me ze min sağ la mış tır.

Bu ra da bir nok ta he men dik ka ti çe ki yor: Bu her iki kav ram da, 19.

yüz yıl İn gil te re si'ni ta nım la mak için kul la nı la bi le cek en ide al iki kav -

ram dır. Bir baş ka de yiş le, 19. yüz yıl İn gil te re si'nin en önem li iki özel -

li ği, em per ya list ve vah şi ka pi ta list bir ül ke ol ma sı dır.
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Bu ise, Dar win'i kar şı mı za, İn gi liz İm pa ra tor lu ğu'nun çı kar la rı nı

gö ze ten ve İn gi liz em per ya liz mi ne meş ru iyet ka zan dır ma ya ça lı şan

bir ki şi ola rak çı kar mak ta dır. El bet te ki Dar win'in te ori si sa de ce bu si -

ya si amaç lar la sı nır lı sa yı la maz; Dar win'in en bü yük he de fi nin ma ter -

ya list fel se fe ye des tek ol mak ve do ğa ya ma ter ya list bir açık la ma ge tir -

mek ol du ğu açık tır. Ama Dar win, te ori si ne bi linç li ola rak si ya si bir

yön de ka zan dır mış tır. Bi linç li ola rak, İn gi liz em per ya liz mi ne ve

vah şi ka pi ta list dü ze ne des tek sağ la ya cak yo rum lar yap mış tır. Bu -

nun la, İn gil te re'yi yö ne ten güç odak la rı nın gö zü ne gir mek ve böy le ce

te ori si ne üs tü ka pa lı da ol sa "res mi" bir des tek bul mak is te miş ol ma sı

müm kün dür. Ya da ger çek ten İn gi liz em per ya liz mi ne ina nan, ül ke si -

nin si ya si sis te mi ne meş ru iyet ka zan dır ma ya ça lı şan bir tür ırk çı ol ma -

sı da müm kün dür. Ama her iki al ter na tif de so nuç ta ay nı ka pı ya çık -

mak ta dır: Dar win 19. yüz yıl İn gi liz em per ya liz mi nin söz cü sü dür.

Bu ger çek ba zı önem li bi lim adam la rı ta ra fın dan da teş his edil -

miş tir. Ör ne ğin Ken neth J. Hsu, 19. yüz yıl İn gil te re si'nin (bu yüz yıl da

Bri tan ya'nın ta ri hi ne dam ga sı nı vur muş olan Kra li çe Vic to ria'nın adıy -

la "Vic to ria İn gil te re si" ola rak da bi li nir) si ya si he sap la rı ile Dar wi nizm

ara sın da bağ kur mak ta dır. İn gil te re'nin Çin'e kar şı gi riş ti ği ve bu ül ke -

yi "açık pa zar" ha li ne ge tir me yi he def le yen "Af yon Sa vaş la rı" sı ra sın -

da, sapkın Dar wi nist man tık la rın sık ça kul la nıl dı ğı na dik kat çe ken

Hsu, şu yo ru mu ya par:

Char les Dar win, Vic to ria dö ne mi için ide al bir bi lim ada mı, Çin'e zor la af -

yon sa ta bil mek için bu ül ke yi iş gal eden ve bu nu ser best ti ca ret ve 'en güç -

lü le rin ha yat ta kal ma sı' ku ra lı na da yan dı ran ül ke nin (İn gil te re'nin) bi lim -

sel da ya na ğı dır.21 

Char les Dar win'in İn gi liz em per ya liz mi nin söz cü sü ol du ğu nu

teş his et mek, bi zim açı mız dan son de re ce önem li dir. Çün kü bi lin di ği

gi bi, 19. yüz yıl da İn gi liz em per ya liz mi nin he def al dı ğı ül ke le rin ba şın -

da Os man lı İm pa ra tor lu ğu ve do la yı sıy la Türk Mil le ti gel mek te dir. 

Ve Dar win "em per ya lizm söz cü lü ğü" gö re vi ni, bel ki her şey den

çok Türk düş man lı ğı nı kö rük le ye rek yap mış tır. 
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n gil te re 19. yüz yı lın en bü yük si ya si gü cüy dü. ABD'nin 20.

yüz yıl da el de et ti ği "sü per güç" ko nu mu, 19. yüz yıl da İn gil -

te re'ye ait ti. Bri tan ya İm pa ra tor lu ğu, dün ya nın en güç lü do nan ma sı na

sa hip ti ve Hin dis tan'dan Gü ney Af ri ka'ya, Mı sır'dan Avust ral ya'ya

ka dar uza nan bir coğ raf ya da ko lo ni ler edin miş ti. İn gil te re dün ya ti ca -

re ti nin de en güç lü un su ru ve be lir le yi ci siy di. Bu gün "do lar" na sıl en

ge çer li ulus la ra ra sı pa ra ise, 19. yüz yıl da da "po und" dün ya pi ya sa la -

rı na ha kim di.

İn gil te re'nin si ya se ti da ha faz la sö mür ge el de et mek ve bu sö -

mür ge le ri kendisi için ola bi le cek en "ve rim li" şe kil de kul lan mak he de -

fi üze ri ne ku ru luy du. Ben zer he def le re Fran sa da sa hip ti ve iki ül ke

ara sın da kı ya sı ya bir "sö mür ge leş tir me" ya rı şı sü rü yor du. Yüz yı lın

son la rı na doğ ru Al man ya da bu mü ca de le ye ka tıl dı ve da ha ön ce le ri

baş ta İn gil te re ve Fran sa ol mak üze re di ğer Av ru pa lı ül ke ler ta ra fın -

dan pay la şıl mış olan sö mür ge böl ge le rin den pay kap ma ça ba sı na gir -

di. Öte yan dan Rus İm pa ra tor lu ğu da top rak la rı nı ge niş let me, sı cak

de niz le re in me stra te ji si ne de niy le bu ya rı şın için de il ginç bir yer tu tu -

yor du. 19. yüz yıl üze rin de ça lı şan ta rih çi ler Av ru pa lı güç ler ara sın da -

ki bu sö mür ge ya rı şı nı "Bü yük Oyun" ola rak ta nım lar lar. 19. yüz yıl da -

ki ulus la ra ra sı iliş ki le rin en önem li fak tö rü bu Bü yük Oyun ol muş tur. 

Bü yük Oyun için de Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun müs tes na bir ye -

ri var dı. Çün kü İm pa ra tor luk, Bal kan Ya rı ma da sı'nın ba tı sı nır la rın -



dan Ara bis tan Ya rı ma da sı 'nın en

ucu na ka dar uza nan ve tüm Or ta -

do ğu ile Ku zey Af ri ka'yı içi ne alan

dev bir coğ raf ya yı kont rol edi yor -

du. An cak İm pa ra tor luk bü yük bir

as ke ri güç le el de et ti ği ve asır lar

bo yun ca da is tik rar ve dü zen için -

de yö net ti ği bu coğ raf ya yı kont rol

et mek te zor la nır ha le gel miş ti. Bu -

nun en önem li tek nik ne de ni, İm -

pa ra tor lu ğun Ba tı'da ki ge liş me ler

kar şı sın da ka yıt sız kal ma sıy dı.

Os man lı İm pa ra tor lu ğu, Ba tı lı

güç le rin ge liş tir dik le ri tek no lo ji ye

uzun ca bir sü re ka yıt sız kal mış, dev let ya pı sı nı güç len dir mek için uy -

gu lan ma sı ge re ken re form la rı çok geç dev re ye sok muş tu. 19. yüz yıl da

bu so ru nu en isa bet li bir bi çim de teş his eden ve çö zü mü için de et ki li

ted bir ler alan hü küm dar Sul tan II. Ab dül ha mid ol du. Ab dül ha mid,

or du dan do nan ma ya, pos ta hiz met le rin den de mir yol la rı na, bi lim sel

eği tim ve ren okul lar dan mo dern as ke ri mek tep le re ka dar her alan da

cid di bir mo dern leş me prog ra mı baş lat tı. 

Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun bu du ru mu, Bü yük Oyun'un ha kim -

le ri ni çok ya kın dan il gi len di ri yor du. Çün kü İm pa ra tor lu ğun kont rol

et ti ği top rak lar tek ke li mey le "iş tah ka bar tı cı" idi. Rus ya za ten çok tan

be ri dir Os man lı top rak la rı nı iş gal ede rek İs tan bul ve Ça nak ka le'yi ele

ge çir mek, böy le ce Ak de niz'e çı kış sağ la mak is ti yor du. İn gil te re ve

Fran sa açı sın dan da İm pa ra tor lu ğun Ku zey Af ri ka ve Or ta do ğu'da ki

top rak la rı çok önem liy di. Özel lik le 19. yüz yı lın son la rın da pet ro lün

öne mi nin keş fe dil me si, da ha son ra da en zen gin pet rol ya tak la rı nın

Or ta do ğu'da bu lun du ğu nun an la şıl ma sı, Os man lı'yı Bü yük Oyun'un

en önem li he de fi ha li ne ge tir di. 
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Bü yük Oyun'un en önem li un su ru ise, baş ta da be lirt ti ği miz gi bi,

19. yüz yı lın sü per gü cü olan İn gil te re'ydi.

İn gil te re'nin Os man lı Si ya se ti 

İn gil te re'nin sö mür ge ci lik ya rı şı nın en önem li un su ru ol du ğu nu,

bu ya rı şın da Os man lı'yı he def le di ği ni be lirt tik. An cak bu teş his, 19.

yüz yı lın son çey re ği ile 20. yüz yı lın ilk çey re ği ni içi ne alan dö nem için

ge çer li dir. Bun dan ön ce, ya ni 19. yüz yı lın önem li bir bö lü mün de, İn -

gil te re, bir ta kım stra te jik çı kar la rı ge re ği, Os man lı'ya kar şı dost ça bir

po li ti ka iz le miş tir. 

İn gil te re'nin Os man lı Dev le ti ile olan iliş ki le ri Bri tan ya İm pa ra -

tor lu ğu'nun Ya kın Do ğu'da önem li top rak lar el de et me siy le baş la dı.

Ti ca ri an laş ma lar la sı nır lı iliş ki ler 1757'de İn gil te re'nin Hin dis tan'ı ele

ge çi ri şiy le si ya si ve stra te jik bir önem ka zan dı. Os man lı İm pa ra tor lu -

ğu Hin dis tan'a ka dar uza nan hem ka ra hem de de niz yol la rı na sa hip

güç lü bir im pa ra tor luk tu ve İn gil te re iyi iliş ki ler kur ma yı ter cih et -

miş ti.

İn gil te re'nin 19. yüz yı lın bü yük bö lü mün de Os man lı yan lı sı bir

si ya set iz le me si nin en bü yük ne de ni ise, Rus ya fak tö rüy dü. İn gi liz ler

Rus ya'yı teh li ke li bir güç ola rak gö rü yor lar ve Mos ko va'nın sı cak de -

niz le re ya yıl ma stra te ji si ni en di şe ile iz li yor lar dı. Rus ya'nın bu he de fi -

nin en gel len me si nin en et ki li yo lu ise, Os man lı'nın Rus ya kar şı sın da

des tek len me siy di. İn gil te re için Os man lı Ku zey As ya'da ki Rus nü fu zu

ile gü ney de ki ken di et ki ala nı ara sın da iyi bir tam pon böl ge ve ayı rı cı

du var dı. Bu dü şün cey le İn gil te re, yüz yı lın or ta la rın dan iti ba ren or tak

bir stra te ji iz le me ye baş la dı ğı Fran sa'yı da ya nı na ala rak, Os man lı'nın

ya nın da Rus ya'ya kar şı sa va şa bi le gir di: 1853-56 yıl la rın da ki Kı rım Sa -

va şı, İn gil te re, Fran sa ve Os man lı it ti fa kı nın Rus ya'ya kar şı ka zan dı ğı

bir mü ca de ley di.

An cak 1870'le re ge lin di ğin de İn gil te re'nin stra te ji si cid di bir bi -
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çim de de ğiş me ye baş la dı. İn gi liz ler, Os man lı'yı Rus ya'ya kar şı ayak ta

tut ma po li ti ka sın dan ka de me li bir bi çim de vaz ge çe rek, Os man lı'yı

par ça la yıp pay laş ma plan la rı kur ma ya baş la dı lar. Bu nun en açık ifa de -

si ise, 1877-78 Os man lı-Rus Sa va şı 'nın (93 Har bi ola rak da bi li nir) ar -

dın dan im za la nan Ber lin An laş ma sı idi. Sa vaş ta Os man lı or du su bü -

yük ka yıp lar ver miş, Rus lar Kars, Ar da han ve Ba tum'u iş gal et miş ler,

Bal kan lar'da ise İs tan bul ya kın la rı na ka dar iler le miş ler di. Bu nun ar -

dın dan im za la nan Ayes te fa nos An laş ma sı Rus ya'ya çok bü yük im ti -

yaz lar ta nı dı ve iş gal edi len böl ge le rin bir kı smı nı da Rus ya'nın yö ne -

ti mi ne bı rak tı. 

Baş ta İn gil te re ol mak üze re Av ru pa lı güç ler bu an laş ma dan bü -

yük ra hat sız lık du ya rak Rus ya'yı Ber lin Kon fe ran sı'na ka tıl ma ya zor -

la dı lar. Bu kon fe rans so nu cun da ka bul edi len Ber lin An laş ma sı (1878)

ise İn gil te re ve Fran sa'nın "Os man lı'yı ayak ta tut ma" stra te ji si nin ar tık

ta ri he ka rış tı ğı nı gös te ri yor du. Ber lin An laş ma sı ile Os man lı, ta ri hi nin

en bü yük top rak ka yıp la rın dan bi ri ni ya şa dı. Kars, Ar da han ve Ba tum

Rus ya'ya bı ra kı lır ken, Bal kan lar'da Os man lı top rak la rı ade ta "da ğı tıl -

dı" ve Sır bis tan, Ro man ya, Bul ga ris tan, Ka ra dağ gi bi ba ğım sız dev let -

ler mey da na ge ti ril di. Bos na-Her sek ise Avus tur ya-Ma ca ris tan'ın iş ga -

li ne bı ra kıl dı. İn gil te re ve Fran sa Os man lı'nın par ça lan ma sı na ön ayak

ol muş lar dı. 

Ni te kim 1878'den son ra İn gil te re'nin stra te ji si çok açık bir bi çim -

de Os man lı'yı par ça la ma ya yö ne lik ol du. 1882'de bir Os man lı top ra ğı

olan Mı sır İn gi liz or du la rı ta ra fın dan iş gal edil di. Bun dan son ra ki dö -

nem de İn gil te re hep Os man lı aleyh ta rı bir po li ti ka iz le me ye de vam et -

ti. İn gil te re-Fran sa it ti fa kı ile Rus ya'nın 1907 yı lın da bi ra ra ya ge le rek

"Üç lü An tant"ı kur ma la rı ise, İn gil te re'nin Os man lı'yı par ça la ma ko nu -

sun da Rus ya ile ay nı fi kir de ol du ğu nu açık ça gös te ri yor du. Ni te kim

bi lin di ği gi bi, İn gil te re I. Dün ya Sa va şı'nda da Os man lı'ya sa vaş açan,

Os man lı top rak la rı nı iş gal eden ve di ğer iş gal ci le re de en bü yük des -

te ği ve ren ül ke ol du. 
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İn gil te re'nin Pro pa gan da Sa va şı

Ki ta bın ön ce ki say fa la rın da em per ya liz min ya pı sın dan bah se der -

ken, bu si ya si sis te min he men her za man için bir tür meş ru iyet ara yı -

şın da ol du ğu nu in ce le miş tik. Sö mür ge ci ül ke ler, uy gu la dık la rı sö mü -

rü ye söz de hak lı bir da ya nak için bir ta kım "kül tü rel" açık la ma lar ge tir -

mek zo run lu lu ğu his set miş ler di. İş gal edip sö mür ge leş tir dik le ri top -

rak lar da ya şa yan in san la rı vicdana ve bilime aykırı olarak "il kel, bar -

bar, ya rı-in san can lı lar" ola rak ta nım la mış lar ve böy le ce ken di le ri ne

da ya nak bul ma ya ça lış mış lar dı. Bu ta nı ma sözde "bi lim sel" bir kı lıf

bul mak için da ça ba gös ter miş ler ve bu nun için özel lik le Dar wi nizm'i

kul lan mış lar dı.

Em per ya liz min bu ge nel yön te mi, Os man lı'ya kar şı da uy gu lan -

dı. İn gil te re, 19. yüz yı lın son çey re ğin den iti ba ren he def al dı ğı ve sö -

mür ge leş tir me ye ça lış tı ğı Os man lı İm pa ra tor lu ğu'na kar şı sis tem li bir

pro pa gan da sa va şı uy gu la dı. Bu pro pa gan da sa va şı için de, Os man lı

or du la rı nın ha ya li bir ta kım vah şet hi ka ye le ri ile kö tü len me si, Os man -

lı'yı ayak ta tu tan bü yük dev let ada mı Sul tan Ab dül ha mid'in "Kı zıl Sul -

tan" gi bi an lam sız ve çir kin bir ya kış tır ma ile yaf ta lan ma sı gi bi yön -

tem ler yer alı yor du. An cak en uzun va de li ve et ki li pro pa gan da yön -

te mi, Os man lı'nın as li un su ru ve yö ne ti ci si olan Türk Mil le ti'ne kar şı

kul la nıl dı. Dönemin önde gelen İngilizleri, Türk Milleti'ni, kendi heze-

yanları doğrultusunda "geri, barbar, ilkel bir millet" olarak tanımla-

maya ve böylece Türk Milleti'ni sömürgeleştirme projelerine zemin

sağlamaya çalıştılar.  

Bu po li ti ka nın mi mar la rı nın ba şın da, 1880-1885 yıl la rı ara sın da

İn gil te re'nin baş ba kan lı ğı nı yü rü ten Wil li am Ewart Glads to ne ge li yor -

du. Glads to ne, Türk Mil le ti'ne sa yı sız ha ka ret ler yö nelt miş ve tüm

bun la rı da "Türk ler As ya'nın iç le ri ne ge ri sü rül me li dir" şek lin de ki em -

per ya list pro je le ri ne da ya nak ola rak kul lan ma ya ça lış mış tı. Bir ko nuş -

ma sın da ay nen şöy le di yor du:
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Türk ler in san lı ğın in san ol ma yan nu mu ne le ri dir. Me de ni ye ti mi zin

be ka sı için on la rı As ya step le ri ne ge ri sür me li ve ya Ana do lu'da yok

et me li yiz. Türk le rin yap tık la rı kö tü lük ler yal nız bir su ret te or ta dan kal dı -

rı la bi lir: Ken di le ri yok ol mak la.22  

İt ti hat ve Te rak ki üye le rin den Ah met İh san Mat bu at Ha tı ra la rım

ad lı ese rin de Glads to ne'dan şöy le söz eder: "Meş hur Glads to ne (İn gi liz

baş ba ka nı) İn gi liz par la men to sun da eli ne Ku ran'ı alıp: 'Türk ler bu ki tap la

yü rü dük çe me de ni ye te mu zır dır (za rar lı dır)' de miş ti."23 

Glads to ne bu gi bi çirkin söz le ri nin ya nın da bir ta kım pro pa gan da

mal ze me le ri de oluş tu ru yor du. Lond ra'da Türk ler ile il gi li "Bul gar Te -

rö rü ve Do ğu So ru nu" isim li bir bro şür ya yın la mış tı. Kı sa sü re de bir -

kaç bas kı sı ya pı lan bro şür le İn gi liz hal kı Türk le re kar şı kış kır tı lı yor du.

Glads to ne'un Os man lı'yı ala bil di ği ne kö tü le yen bro şü rün de, "Türk ler

için en iyi yol pı lı pır tı la rı nı top la yıp, git me le ri dir…" çağ rı sı ya pıl -

mış tı. Türk düş man lı ğı öy le si ne kö rük le ni yor du ki, Tür ki ye'ye sem pa -

ti du yan Mu ha fa za kar Par ti hü kü me ti bi le bu sem pa ti si ni kay bet miş ti.

And re Ma uro is "İn gil te re Ta ri hi" ad lı ya pı tın da "Glads to ne ar ka ar ka -

ya ver me ye baş la dı ğı nu tuk lar la İn gi liz ka mu oyu nu Tür ki ye aley hi ne

çe vir di" di ye ya zar. 

Glads to ne 1880-1885 yıl la rı ara sın da baş ba kan ola rak ik ti dar da

ka lır ve onun za ma nın da Türk düş man lı ğı po li ti ka sı iyi ce ya yı lır.

Özel lik le ba sın İn gi liz ka mu oyu na Türk lük ve Os man lı lık kav ram la rı -

na kar şı şid det li bir be yin yı ka ma prog ra mı uy gu lar. Uy dur ma ha ber -

ler, "Türk bar bar lı ğı", "Türk vah şe ti" gi bi baş lık lar la ön pla na çı ka rı lır.

1897 Türk-Yu nan Sa va şı 'nı ye rin de iz le yen İn gi liz mil let ve ki li Sir El lis

Ach me ad Bart le ti, anı la rın da İn gi liz le rin Türk le re kar şı bir den bi re

baş lat tık la rı düş man lık tan şöy le bah se der:

1894 yı lı Ara lık ayı nı iz le yen on ay için de ga ze te ci ler, ka rı şık lık lar hak kın -

da as lı ve esa sı ol ma yan bir ta kım söy len ti le re da ya na rak Türk ler aley hin -

de en kö tü şey le ri yaz dı lar. Bun la rın dil le ri ne do la dık la rı olay la rın

ya hiç as lı yok tu, ya hut çok önem siz iken abar tıl mış tı. Ga ze te ci ler ger çek -
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te as la ya pıl ma mış şey ler den do la yı Türk le ri ve Os man lı Hü kü me ti'ni vah -

şet ve deh şet ile suç la dı lar. İn gil te re'de do kuz ay hiç mev cut ol ma yan hal -

ler den do la yı Türk ler, Türk as ke ri ve Os man lı Hü kü me ti hak kın da ağır şey -

ler yaz dı lar. Türk ler, vah şi ce ha re ket ler yap mak la suç lan dı lar, if ti ra ya uğ ra -

dı lar. Ba zı te rö rist le rin ser best çe ha re ket le ri ni ön le mek için alı nan ön lem ler

so nu cu do ğal ola rak bir kaç yüz ki şi öl dü ise İn gi liz ga ze te le ri bu nu otuz,

kırk bi ne çı kar mak tan çe kin me di ler.24 

Söz konusu İngilizler akıl almaz yalanlarla bir yandan Osmanlı'yı

sözde barbar, geri, ilkel, vahşi bir toplum olarak göstermeye çalışırken,

bir yandan da "Osmanlı yıkılmalıdır" mesajını verir. Osmanlı

Devleti'ne "Hasta Adam" II. Abdülhamit'e de hiçbir dayanağı olmayan

"Kızıl Sultan" adını İngilizler takar. Baş ba kan As qu it bir ko nuş ma sın -

da: "Os man lı Dev le ti ölüm dö şe ği ne yat tı. Dün ya için bir şer ve fe na lık

yu va sı olan bu has ta bir da ha can lan ma ya cak" di ye mey dan okur.25

Tüm bu pro pa gan da lar, İn gil te re'nin Os man lı'yı par ça la ma stra te ji si

ile bir lik te yü rü mek te dir. 1898'de İn gil te re baş ba ka nı Lord Sa lis bury,

Pe ters burg'da ki bü yü kel çi si ne gön der di ği di rek ti fin de "Os man lı ül ke -

si nin ya rı sın da İn gil te re'nin, ya rı sın da Rus ya'nın sö zü geç sin"26 öne -

ri sin de bu lu na rak bu stra te ji yi ifa de eder. 

İn gil te re'nin tüm bu Os man lı aleyh ta rı pro pa gan da sı nı da yan dır -

dı ğı önem li bir un sur var dı: Türk düş man lı ğı. Bri tan ya yö ne ti mi, sö -

mür ge cil iğin ge nel ku ra lı na uy gun ola rak,

he def al dı ğı top lu mu "ge ri, il kel, bar bar"

gi bi sı fat lar la ta nım la ma ve ken di si ni hak lı

gi bi gös ter me yo lu nu seç miş ti.

2. Meş ru ti ye tin ila nı üze ri ne İn gi liz

Sir E. Grey'in 11 Ağus tos 1908 ta ri hin de

yaz dı ğı mek tup bu yak la şı mın bir ifa de siy -

di: "Tür ki ye'de olan lar öy le si ne ha ri ka dır ki,

ana ya sa yı uzun müd det de vam et ti re cek le ri ni
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san mı yo rum. Irklarının... et ki siy le ye ni den

şid de te ve dü zen siz li ğe ka ya cak lar dır."27

Lord Sa lis bury ise 1911 ta rih li bir giz -

li bel ge de Türk ler ile il gi li ola rak şöy le di -

yor du: 

... Ay nı mas ka ra Os man lı lık de vam edi yor.

Fa na tik ca hil in san lar, bar bar mil let,

ka pi tü las yon la rın da kalk ma sı nı is ti yor lar.

Türk ler da ima Türk ka la cak lar, hiç bir za -

man Av ru pa lı la şa ma ya cak lar…28 

Bu dö nem ler de Türk düş man lı ğı İn -

gi liz le rin et ki siy le Ame ri ka'ya da sıç ra mış tı. ABD'li se na tör Lod ge'un

söz le rin de bu du rum şöy le be lir gin le şir: "İs tan bul Türk ler den ta ma men

alın ma lı, bir ve ba to hu mu, sa vaş la rın ya ra tı cı sı, kom şu la rı için bir ha ka ret

olan Türk ler Av ru pa'dan si lin me li dir…"29 

1912 yı lın da Wil son'a Mor gent hau'nun Tür ki ye'ye el çi ola rak

atan ma sı öne ril di ği za man ise ABD baş ka nı, "Tür ki ye di ye bir şey ol -

ma ya cak ki, el çi gön der mek ge rek sin" ce va bı nı ver miş ti ve ABD'de ki

Türk düş man lı ğı nı da şu söz ler le ifa de et miş ti: "Ame ri ka'da ki Türk düş -

man lı ğı ina nıl ma ya cak öl çü de dir. Ame ri ka ka mu oyu nun onay la ya ca ğı, Er me -

ni le rin ya da her han gi bir mil le tin Türk le re kar şı ko run ma sı dır."30 

Ay nı ta rih ler de ABD'den he nüz dö -

nen Türk dos tu ün lü ya zar Pi er re Lo ti

gör dü ğü Türk düş man lı ğı kar şı sın da

hay re te düş müş ve şöy le de miş ti:

"He nüz ye ni dön dü ğüm ABD'de, ale lâ -

de Türk ler den söz edil di ği za man As ya

aşi ret le ri, bar bar lar gi bi de yim ler

kul la nıl mak ta dır.. "31 
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Ah met Rı za da La cri se de L'Is lâm

ad lı ese rin de Ba tı nın Türk ler aley hin de -

ki pro po gan da sı nı Ba tı lı la rın ağ zın dan

şöy le an la tır: "Kla sik bar bar ve za lim ti -

pi ni mu ha fa za et mek te olan Türk le rin Av ru -

pa'da kal ma la rı na ta ham mül et mek Av ru pa

me de ni ye ti için bir le ke dir; Türk ler Av ru -

pa'dan ko vul ma lı dır."32 

An cak İn gil te re ve Av ru pa'da ha -

kim olan bu ırk çı rüz ga ra ka pıl ma yan

ve Türk in sa nı nı tak dir ede bi len sağ du -

yu lu kim se ler de var dı. 19. yüz yı lın son -

la rın da Tür ki ye'ye yol cu luk ya pan İn gi liz yüz ba şı Fre de rick Bur naby

bu en der ki şi ler den bi ri dir. Bur naby'nin Kü çük As ya Se ya hat na me si ad -

lı Os man lı'yı ko nu alan ese rin de an lat tık la rı hem ob jek tif hem de ger -

çek tir. İn gil te re'de Türk düş man lı ğı nın kış kır tıl ma ya baş lan dı ğı ve

Türk le re kar şı her tür lü aleyh te fa ali ye tin hız lan dı ğı bir dö nem de bu

İn gi liz su ba yı Ana do lu'da se ya hat et miş ve her şe yi biz zat ye rin de in -

ce le miş tir. Bur naby iz le nim le ri ni şöy le ak ta rır:

Türk ulu su nu ye rin di bi ne ba tı ran, onu dün ya da ak la ge le bi le cek her tür lü

kö tü lük le suç la yan ül ke mi zin in san la rı hi ka ye ler yaz ma yı bı ra kıp, Ana do -

lu'da kü çük bir yol cu lu ğa çık sa lar iyi eder ler... Ken di le ri ni Hı ris ti yan sa -

yan ya zar lar bir çok ko nu lar da Kü çük As ya'da ki Türk ler den ders al sa lar dı

keş ke.33 

Ay nı şe kil de Bal kan Sa vaş la rı sı ra sın da ül ke miz de bu lu nan ya -

ban cı ve ta raf sız bir çok sa vaş mu ha bi ri Türk ler hak kın da doğ ru ta nık -

lık ta bu lun muş lar dır. "Ma dem  ki Av ru pa'da Türk as ker le ri nin yağ ma -

cı ve in san öl dü rü cü ol du ğu nu ya zan lar, id dia eden ler bu lu nu yor. Bu -

na kar şı lık şid det le pro tes to et mek bi zim gö re vi miz dir. Biz on lar da sa -

bır ve da ya nık lı lık tan, in saf ve doğ ru luk tan baş ka bir şey gör me dik ve

hiç bir za man vah şi ce dav ra nış la rı na rast la ma dık."34 

36

Pi erre Lo ti 
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I. Dün ya Sa va şı ve Kur tu luş Sa va şı'nda 

İn gil te re'nin Ro lü 
İn gil te re'nin Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nu ve Türk Mil le ti'ni he def

alan pro pa gan da sa va şı, I. Dün ya Sa va şı ve Mil li Mü ca de le yıl la rın da

da ıs rar la sür dü. Os man lı top rak la rı nı Fran sa ile pay laş ma ya gi ri şen

İn gi liz yö ne ti mi, bu is ti la sı nı sözde meş ru gi bi gös te re bil mek için 40

yıl dır sür dür dü ğü "bar bar Türk ler" ma sa lı nı da ha da güç len di re rek

de vam et tir di.

İn gil te re'nin ba şı nı çek ti ği İti laf Dev let le ri ta ra fın dan 1917 yı lın da

ya yın la nan bir bil di ri de, Dün ya Sa va şı'nın ama cı nın Av ru pa uy gar lı -

ğı na ya ban cı gö rü len Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun Av ru pa dı şı na atıl -

ma sı ol du ğu açık ça be lir til di. Müt te fik ler ABD baş ka nı Wil son'un is te -

ği üze ri ne 10 Ocak 1917'de açık la dık la rı sa vaş amaç la rın da, "uy gar

dün ya bil me li dir ki, Müt te fik le rin sa vaş amaç la rı her şey den ön ce ve zo run lu

ola rak... Av ru pa uy gar lı ğı na ke sin lik le ya ban cı olan Os man lı İm pa ra tor lu -

ğu'nun Av ru pa dı şı na atıl ma sı nı içe rir" di yor lar dı.35

Yi ne sa vaş yıl la rın da İn gi liz sa vaş ba ka nı olan Lord Kitc he ner

"Tür ki ye'yi mah ve din ce ye ka dar sa va şa de vam ede ce ğiz" di yor du.36

Dö ne min İn gi liz baş ba ka nı Lloyd Ge or ge da sa vaş sı ra sın da ver di ği

me mo ran dum da şöy le yaz mış tı:

Arap ça ko nu şan her yer Os man lı İm pa -

ra tor lu ğu'ndan alın ma lı ve man da ha li -

ne ge ti ril me li dir. Türk ler Ana do lu'nun

bü yük bir kıs mı na sa hip ola cak lar, fa kat

Av ru pa'da hiç bir top rak sa hi bi ola ma ya -

cak lar dır. Türk le re bo ğaz lar da ve de niz -

ler de hiç bir yer ve ril me ye cek tir.37

Türk düş ma nı Lord Cur zon da

Türk le re bes le di ği düş man lı ğı çok özet

bi çim de ifa de edi yor du: "Türk ler Av ru -
Lord Kitchener
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pa'dan atıl ma lı dır."38 Ay nı he def İn gil te re baş -

ba ka nı Lloyd Ge or ge ta ra fın dan da şöy le ifa -

de edi li yor du: "Türk ler yüz ler ce yıl Av ru pa'da

kal dı lar ve Av ru pa'da ki bü tün be la la rın ba şı ol -

du lar. İs tan bul Türk de ğil dir, Yu nan lı dır.

Türk ler ora dan atıl ma lı dır."39 

Dün ya Sa va şı yıl la rın da ifa de edi len

bu İn gi liz ni yet le ri, sa va şın so nun da ise

uy gu la ma ya kon du. Sa va şın ga li bi olan

dev let ler, en ağır ba rış şart la rı nı Os man -

lı üze ri ne em po ze et ti ler. Türk le ri kendi-

lerince "ge ri, bar bar, il kel" bir mil let ola -

rak gör me ye o ka dar şart lan mış lar dı ki, mü za ke re et me yi bi le ge rek siz

bu lu yor lar dı. Fi lis tin'i iş gal eden İn gi liz or du la rı nın ko mu ta nı Ge ne ral

Al lenby he nüz 15 Ka sım 1918'de: "So run lar Türk ler ile tar tı şıl ma ma lı; an -

cak on la ra is tek le rin ye ri ne ge ti ril me si nin zo run lu ol du ğu söy len me li dir"40

di yor du. He men ar ka sın dan da: "Türk ler için as ker lik mes le ği ta ma -

men ka pan mış tır" di ye rek, as ker le rin ter his edil me si iş lem le ri ni baş lat -

tı. Ay nı şe kil de do nan ma mı za da İn gi liz ler ta ra fın dan el ko nul du. Ka -

zım Ka ra be kir Pa şa İs tik lal Har bi miz ad lı ki ta bın -

da İn gi liz le rin or du nun ter hi si sı ra sın da ser gi -

le dik le ri çir kin tu tu ma da de ğin miş tir: "İn gi -

liz ler, ge li şi gü zel ne den ler ya ra ta rak Os man lı su -

bay la rı nı tah kir et miş ler dir." 41

Sa vaş son ra sın da im za la nan Mond ros

Mü ta re ke si Os man lı İm pa ra tor lu ğu için

çok ağır şart lar içe ri yor du. Mü ta -

re ke nin uy gu la ma tar zı ise ga lip

dev let le rin Türk Mil le ti'ni yok

et me he def le ri nin açık bir gös -

ter ge siy di. Özel lik le de 7. ve

Lloyd Ge or ge

Kazım Karabekir Paşa
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24. mad de nin hü küm le ri Os man lı açı sın dan ka bu lü müm kün ol ma yan

içe rik tey di. Mad de ler den bi ri, ge rek li gö rül dü ğü hal ler de stra te jik

nok ta la rın iş ga li ni müm kün kı lı yor, di ğe ri ise bir ka rı şık lık çık tı ğı an -

da Do ğu Ana do lu Böl ge si' nin iş gal dev let le ri ta ra fın dan iş gal edi le bi -

le ce ği ni ön gö rü yor du. İn gi liz ler mü ta re ke nin he men ar dın dan Mu sul

şeh ri ni iş gal et ti ler, ki bu, an laş ma met ni ne uy ma ya cak la rı nın önem li

bir gös ter ge si idi. Çün kü an laş ma met nin de Mu sul'un iş ga li ne yö ne lik

bir mad de mev cut de ğil di ve 7. mad de nin uy gu lan ma sı nı ge rek ti re cek

her han gi bir se bep de yok tu. Bun dan baş ka İn gi liz ler an laş ma met ni -

ne ay kı rı ol ma sı na rağ men İs ken de run'u da iş gal et mek is te di ler. Ay -

rı ca Mond ros Mü ta re ke si nin 11. Mad de si ne gö re Kars, Ar da han ve Ba -

tum Türk ler de ka la ca ğı hal de İn gi liz ler bu eya let le rin bo şal tıl ma sı nı

is te di ler. İn gi liz le rin ba şı nı çek ti ği iş gal güç le ri fi lo la rı nı İs tan bul ön le -

ri ne çe ke rek, top la rı nı Dol ma bah çe ve Yıl dız sa ray la rı na çe vir di ler.

Ar dın dan İn gi liz iş ga li baş la dı. Mec lis-i Me bu san'ı sün güy le da ğı tıp,

mil let ve kil le ri ni sür gü ne gön der di ler.

Ge ne ral Al lenby

9 Ara lık 1917;
Ku düs'ün İn gi -
liz Or du la rı ta -
ra fın dan iş gali
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İn gi liz as ker le ri bu iş gal sı ra sın da üst le -

rin den "Türk le re yüz ver me mek ve ağır bi çim de ce -

za lan dı rı la cak la rı nı on la ra du yur mak", Dı şiş le ri

Ba ka nı Lord Bal fo ur'dan da "Türk le rin ya kın laş -

ma ve dost luk kur ma gi ri şim le rin den de ka çın mak"

di rek tif le ri ni al mış lar dı. 42 

Mond ros Mü ta re ke si Fran sız he ye ti baş -

ka nı Bert he lot Türk ler için şöy le di yor du: 

... Av ru pa'dan çı ka rıl mış ol ma la rı, ah la ki ve ta -

rih sel bir ba kış açı sıy la hu ku kun za fe ri ni tem sil

et mek te dir. İs tan bul'un Türk ler ta ra fın dan alın -

ma sı Or ta Ça ğ'ın so nu nu işa ret li yor du. İs tan -

bul'u bo şalt ma la rı da ye ni bir ça ğın baş lan gı -

cı nı gös te re cek tir.43 

El bet te Av ru pa lı dev let le rin bu pla nı ba -

şa rı ya ula şa ma dı. Çün kü Türk Mil le ti, biz zat

var lı ğı na kas te den bu düş man la rı nı onur lu bir Mil li Mü ca de le ile püs -

kürt tü ve ba ğım sız lı ğı nı ko ru du. Bu mü ca de le, em per ya list güç le rin

on  yıl lar dır ıs rar la tek rar la dık la rı "Türk le ri Av ru pa'dan at ma, yok et -

me" plan la rı nı da ke sin ola rak su ya dü şür müş olu yor du. Türk or du su -

nun Yu nan iş ga li ne kar şı gös ter di ği ba şa rı lar üze ri ne dü zen le nen

Lond ra Kon fe ran sı sı ra sın da İn gi liz Baş ba ka nı Lloyd Ge or ge, büyük

bir çirkinlikle Türk le ri "bir in san lık kan se ri, kö tü yö net tik le ri top rak la rın

eti ne iş le miş bir ya ra" ola rak ta nım la mış, an cak ge liş me ler kar şı sın da ki

en di şe si ni şöy le ifa de et miş ti: "Bu be la yı ve po tan si yel dert kay na ğı nı

Av ru pa'dan def et mek gi bi bü yük bir fır sa tı şu an da ger çek ten de ka çı rı yor

ola bi li riz." 44

Şa yet Kur tu luş Sa va şı ka za nıl ma mış ve Lo zan aşa ma sı na ge lin -

me miş ol say dı baş ta İn gil te re ol mak üze re Ba tı lı dev let ler, bu em per -

ya list pla nı hiç te red düt et me den uy gu la ya cak lar dı. Ali Na ci Ka ra can

bu nu şöy le an la tır:

40

Dı şiş le ri Ba ka nı
Lord Bal fo ur



"Trak ya Yu na nis tan'ın ola cak tı; İs tan bul bey nel mi lel (ulus la ra ra sı) ola cak -

tı; Ba tı Ana do lu Yu nan sö mür ge si ola cak tı; Do ğu Ana do lu Er me nis tan ola -

cak tı; Ada na Fran sız sö mür ge si ola cak tı; An tal ya, İtal yan sö mür ge si ola cak -

tı; or du muz ol ma ya cak tı; do nan ma mız ol ma ya cak tı; sa ray, bü yük, kü çük

bü tün dev let le rin de ne ti min de ve Or ta Ana do lu'da bir iki vi la yet bu sa ra -

yın çift li ği hük mün de ka la cak tı. Ma li ye miz, ad li ye miz, na fı amız, har bi ye -

miz, de niz ci li ği miz, ka ra sı nır la rı mız, bo ğaz la rı mız, doğ ru dan doğ ru ya ma -

ari fi miz ve bü tün di ğer mü es se se le ri miz Sa ray'ın esir hü kü met le ri va sı ta -

sıy la ya ban cı kont ro lü al tın da bu lu na cak tı. Türk Mil le ti kö le, ya ban cı ve

Hı ris ti yan lar Türk Mil le ti'nin efen di si ola cak tı. Nü fuz böl ge le ri coğ ra -

fi bir li ği, mil li eği ti min kont ro lü mil li bir li ği im kan sız bı ra ka cak, ya ban cı la -

ra ba ğış la nan im ti yaz lar eko no mi ve ti ca ret te ka zanç hak kı nı kal dı ra rak bü -

yük şe hir ler de ve sa hil ler de ya şa yan Türk ler da ğı tı la cak, öy le is ti yor lar dı ki,

öl mez Türk Mil le ti öle cek, bu mil le tin dev le ti so na ere cek, Ak de niz ve Mar -

ma ra su la rın da bir da ha türk bay ra ğı gö rün me ye cek ti. İs te dik le ri bu idi,

"Sev res Ant laş ma sı "nın an la mı bu dur.

O za man bir tek eri miz, bir tek si la hı mız yok tu. Tek ümit ve kuv ve ti miz şu

idi: Ne ler ol du ğu nu he pi miz bi li yo ruz. Kut sal ih ti lal İz mir dağ la rın da Yu -
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İs tan bul'un iş gal gü nü İn gi liz bah ri ye li le ri Ga la ta Köp rü sü'nden ge çer ken (16 Mart 1920)
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nan lı la ra, An tep ka pı la rın da Ada na is ti la kuv ve ti ne, do ğu sı nı rın da Er me -

nis tan kuv vet le ri ne kar şı koy du. Er me nis tan'ı, Ada na is ti la sı nı, Yu na nis -

tan'ı yen dik. An tal ya is ti la sı çe ki lip git ti. Gi den le re ne mut lu, çün kü can la -

rı nı kur tar dı lar. Ka lan lar ise Ana do lu top rak la rı nın al tın da ya tı yor lar. Bu -

gün Ba tı Ana do lu, Do ğu Ana do lu, Ada na, Trak ya, An tal ya, Ha tay, bo ğaz -

lar ve İs tan bul bi zim dir; or du muz var dır, do nan ma mız var dır, sa ray yok -

tur, ma li ye miz, ad li ye miz, na fı amız, har bi ye miz, de niz ci li ği miz ser best tir.

Efen di yiz. Coğ ra fi bir lik, mil li bir lik ger çek leş miş tir. Tür ki ye'de en im ti yaz -

lı in san yi ne Türk'tür. Bü yük kü çük bi zim le sa va şan bü tün dev let ler Türk

Mil le ti'nin ira de si ni onay la mış lar dır. İs tik lal Sa va şı 'nın ga ye si bu idi, Lo -

zan Ant laş ma sı 'nın an la mı bu dur."45 

Kı sa ca sı, İn gil te re'nin ba şı nı çek ti ği Av ru pa em per ya liz mi, ken-

dince Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nu yı ka rak Türk Mil le ti'ni or ta dan kal -

dır ma yı he def le di. 19. yüz yı lın so nu ve 20. yüz yı lın ilk çey re ği nin dün -

42

Ali Na ci Kara can ve Lo zan Kon fe ran -
sı nın de tay la rı na yer ver di ği 
kitabının kapağı



ya si ya se ti ni be lir le yen en önem li un sur la rın dan bi ri, bu "Os man lı'yı

pay la şıp yok et me" pla nıy dı.

O dö nem de "Şark Me se le si" ola rak da bi li nen bu çirkin plan, ön -

ce lik le İn gil te re ta ra fın dan yü rü tül müş tü. İn gil te re ise, ön ce ki say fa lar -

da in ce le di ği miz gi bi, bu pla nı sa de ce as ke ri ve si ya si gü cüy le de ğil,

ay nı za man da bir "pro pa gan da sa va şı" ile yü rüt müş tü. Kla sik sö mür -

ge ci yön te mi kul la nıl mış tı: Top ra ğı iş gal edi lip ken di si kö le leş ti ri le cek

olan mil let, "ge ri, il kel, bar bar, vah şi" gi bi sı fat lar la ka ra lan mış tı. Hat -

ta Ko lomb za ma nın dan be ri em per ya list ler ta ra fın dan di le ge ti ri len

"ya rı in san" yalanı kul la nıl mış ve aziz Türk Mil le ti için "in san lı ğın in -

san ol ma yan nu mu ne le ri" den miş ti. Şüphesiz bu çok çirkin bir heze-

yandı.

Bir baş ka de yiş le, Sos yal Dar wi nizm Os man lı İm pa ra tor lu ğu'na

ve Türk Mil le ti'ne kar şı dev re ye so kul muş tu. Ken di le ri ni çok "me de ni

ve ile ri" sa yan Ba tı'nın ırk çı em per ya list le ri, Sos yal Dar wi nizm saf sa ta -

sıy la te ca vüz le ri ne da ya nak bul muş lar, Türk yur du Ana do lu'yu bö lüş -

me ye kalk ma cü re ti ni gös ter miş ler di. Ça nak ka le'de, Ga liç ya'da,

Irak'ta, Ka nal'da ya da Su ri ye'de Türk ev lat la rı na kur şun sı kan la rın

da yan dık la rı "fel se fi" te mel, Sos yal Dar wi nizm'di...

Ve Sos yal Dar wi nizm'i özel lik le Türk Mil le ti'ni he def ala cak şe kil -

de for mü le eden ki şi de, biz zat Char les Dar win'di...
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har les Dar win'i tüm dün ya ya ta nı tan ki ta bı, 1859'da ya yın la -

nan ve te ori si nin te mel ça tı sı nı içe ren Tür le rin Kö ke ni (Ori gin

of Spe ci es) ad lı ça lış ma sıy dı. Bir ikin ci ça lış ma sı ise, "in sa nın

ev ri mi" ko nu sun da ki bilim dışı id dia la rı nı ve ırk çı te ori le ri ni di le ge -

tir di ği 1871 ta rih li İn sa nın Tü re yi şi (The Des cent of Man) ad lı ki ta bı dır. 

Dar win'in gö rüş le ri ni, özel lik le de iç dün ya sı nı ve ya kın çev re si

ile pay laş tı ğı dü şün ce le ri ni en iyi yan sı tan kay nak ise, ölü mün den al tı

yıl son ra oğ lu Fran cis Dar win ta ra fın dan ya yın la nan Li fe and Let ters of

Char les Dar win (Char les Dar win'in Ha ya tı ve Mek tup la rı) ad lı ki tap tır. Bu

ki tap ta Dar win'in çok sa yı da mek tu bu var dır ve bu mek tup lar da

Darwin'in karanlık dünyası açıkça gözler önüne serilmektedir. 

Ki tap ta yer alan mek tup lar dan bir ta ne si ise, ol duk ça önem li si ya -

si me saj lar ta şı dı ğı için bü yük dik kat çek miş tir. Özel lik le İn gil te re'nin

Os man lı İm pa ra tor lu ğu'na cep he al dı ğı, İn gi liz baş ba ka nı Glads to -

ne'un "Türk ler in san lı ğın in san ol ma yan nu mu ne le ri dir. Me de ni ye ti mi zin

be ka sı için on la rı As ya step le ri ne ge ri sür me li ve ya Ana do lu'da yok et me li -

yiz"46 gi bi söz le ri ıs rar la tek rar la dı ğı bir dö nem de ya yın la nan bu mek -

tup kı sa sü re de önem li bir pro pa gan da mal ze me si ha li ne gel miş tir.

Çün kü Dar win'in bu mek tup ta ki çarpık fi kir le ri Glads to ne'un kiy le ay -

nı, hat ta da ha da fa na tik tir.

Söz ko nu su mek tup, Char les Dar win ta ra fın dan 3 Tem muz 1881

ta ri hin de W. Gra ham ad lı bir bi lim ada mı na ya zıl mış tır. Dar win, mek -

tu bun gi ri şin de do ğa da bir amaç ve an lam ol ma dı ğı yö nün de ki kla sik



Söz ko nu su ki ta bın 285. (üst te) ve 286. (yan da) say fa la rın da ki Türk le r'e ha ka ret le
do lu olan Dar win'in mek tup la rı. Dar win'in bu ra da "Kaf kas ya lı (Ca uca si an) ırk lar"

de di ği ırk lar, Av ru pa lı lar dır. (Mo dern ant ro po lo ji, Av ru pa lı ırk la rın Kaf kas ya
böl ge sin den gel dik le ri ni ka bul eder.)

Edi tör lü ğü nü Char les Dar win'in oğ lu Fran cis Dar win'in yap tı ğı "The Li fe and Let ters Of Char les
Dar win" (Char les Dar win'in Ha ya tı ve Mek tup la rı) isim li ki ta bın gi riş say fa sı.
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ma ter ya list yalanları tek rar et mek te dir. An cak son ra ko nu yu do ğal se -

lek si yon kav ra mı na çek mek te ve do ğal se lek si yo nun "ge ri ırk la rı" ele -

ye rek me de ni ye tin ge liş me si ne kat kı da bu lun du ğu nu öne sür mek te -

dir. Dar win'in büyük bir cehaletle "ge ri ırk" kav ra mı na ken din ce ör nek

ola rak gös ter di ği mil let ise Türk Mil le ti'dir. Dar win ay nen şöy le yaz -

mak ta dır: 

"Do ğal se lek si yo na da ya lı kav ga nın, me de ni ye tin iler le yi şi ne si zin zan net -

ti ği niz den da ha faz la ya rar sağ la dı ğı nı ve sağ la mak ta ol du ğu nu is pat la ya -

bi li rim. Dü şü nün ki, bir kaç yüz yıl ön ce Av ru pa, TÜRK LER ta ra fın dan iş -

gal edil di ğin de, Av ru pa mil let le ri ne ka dar bü yük risk al tın da kal mış tı, ama

ar tık bu gün Av ru pa'nın TÜRK LER ta ra fın dan iş ga li bi ze ne ka dar gü lünç

ge li yor. Av ru pa ırk la rı ola rak bi li nen me de ni ırk lar, ya şam mü ca de le sin de

TÜRKLERE karşı kesin galibiyet elde etmişlerdir. Dünyanın çok da uzak

olmayan bir geleceğine baktığımda, çok sayıdaki AŞAĞI IRKLARIN me-

denileşmiş yüksek ırklar tarafından ELİMİNE EDİLECEĞİNİ (YOK

EDİLECEĞİNİ) görüyorum."47 

Bu sa tır lar da asil Türk Mil le ti için söy le nen söz le rin bi rer he ze yan

ol duk la rı, fa na tik çe bir nef re tin ve Türk lük hak kın da ki de rin bir ce ha -

le tin ürü nü ol duk la rı açık tır. Ni te kim bir son ra ki bö lüm de Dar win'in

bu he ze yan la rı nın ne den li ger çek dı şı ol du ğu nu Türk Mil le ti'nin ta ri -

hi ni ele ala rak in ce le ye ce ğiz. An cak bu nok ta da ya pıl ma sı ge re ken,

Dar win'in bu söz le ri ni de tay lı ola rak ana liz et mek ve bu söz le rin ama -

cı nı be lir le mek tir. Dar win'in bu he za ya nı nı cüm le cüm le in ce le ye lim:

1) Do ğal se lek si yo na da ya lı kav ga nın, me de ni ye tin iler le yi şi ne si -

zin zan net ti ği niz den da ha faz la ya rar sağ la dı ğı nı ve sağ la mak ta ol du -

ğu nu is pat la ya bi li rim...

Dar win bu ra da kla sik Sos yal Dar wi nist man tı ğı kul lan mak ta ve

in san lı ğın ırk lar ara sın da ki sa vaş ve mü ca de le ile geliştiği yalanını öne

sür mek te dir. Ki ta bın ön ce ki bö lüm le rin de in ce le di ği miz gi bi, bu, 19.

yüz yıl İn gi liz em per ya liz mi nin te mel fik ri da ya na ğı nı teş kil eden ko -

yu ırk çı bir gö rüş tür ve hiçbir bilimsel dayanağı yoktur.  
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2) ... Dü şü nün ki, bir kaç yüz yıl ön ce Av ru pa, Türk ler ta ra fın dan

iş gal edil di ğin de, Av ru pa mil let le ri ne ka dar bü yük risk al tın da kal -

mış tı, ama ar tık bu gün Av ru pa'nın Türk ler ta ra fın dan iş ga li bi ze ne

ka dar gü lünç ge li yor...

Dar win bu ra da ise asil Türk Mil le ti'nin Os man lı dö ne min de Av -

ru pa'da ki, özel lik le Bal kan Ya rı ma da sı'n da ki fe tih le rin den söz et mek -

te dir. An cak kul lan dı ğı "iş gal" kav ra mı ta rih sel ola rak yan lış tır ve as -

lın da Türk le re duy du ğu ki nin bir ifa de si dir. Çün kü Türk Mil le ti Bal -

kan lar'ı "iş gal" et me miş tir, fet het miş tir. Bu iki si ara sın da önem li bir

fark var dır. Bir dev let bir top ra ğı iş gal eder se, ama cı ora yı yağ ma la -

mak, üze rin de ya şa yan hal kı ise ya sür mek ya da sö mür mek tir. An cak

"fe tih" fark lı bir kav ram dır. Fe tih ya pan dev let, ele ge çir miş ol du ğu

top ra ğı ve üze rin de ya şa yan hal kı sa hip le nir, onu ken di bün ye si ne ka -

tar, on la rı di ğer va tan daş la rı ile eşit ko nu ma ge ti rir. Fet het ti ği ül ke yi

de imar eder, gü zel leş ti rir, kal kın dı rır.

Os man lı İm pa ra tor lu ğu da Bal kan lar'ı fet het miş tir. Fet het ti ği bu

top rak lar da ki halk la ra bü yük say gı ve hoş gö rü gös ter miş, on la rı ken -

di te ba ası nın bir par ça sı say mış tır. Bal kan lar'ın dört bir ya nı nı da imar

et miş, kal kın dır mış, ge liş tir miş tir. Böl ge de çok sa yı da ker van sa ray,

ha mam, köp rü, ca mi, kü tüp ha ne, aşe vi in şa edil miş tir ve bun la rın üs -

tün bir kül tü rün ürü nü ol duk la rı bu gün her kes çe ka bul edil mek te dir. 

Kı sa ca sı "iş gal" ile "fe tih" çok fark lı kav ram lar dır. Bu ne den le

1453'te ki za fer, dün ya li te ra tü rün de "İs tan bul'un iş ga li" ola rak de ğil,

"İs tan bul'un fet hi" ola rak geç mek te dir. Dar win ise bu kav ram la rı ka sıt -

lı ola rak ka rış tır mak ta ve özel lik le "iş gal" kav ra mı nı kul lan mak ta dır.

Ama cı, el bet te, asil Türk Milleti'ni  kendi aklınca "barbar" bir toplum

olarak gösterebilmektir.

3) ... Av ru pa ırk la rı ola rak bi li nen me de ni ırk lar, ya şam mü ca de -

le sin de Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir......

Darwin bu cümlesinde cehaletini ve mantık çarpıklığını gözler
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önüne sermektedir. Birincisi, Avrupalı ırkları "medeni ırklar" olarak

tanımlayarak klasik ırkçı ve Sosyal Darwinist bakış açısını tekrarla-

maktadır. İkincisi, Sosyal Darwinizm'in bir diğer önemli iddiasını yi-

nelemekte ve "ırklar arası yaşam mücadelesi" yalanını kullanarak sa-

vaş ve çatışmanın milletleri geliştirdiğini, uygarlığı ilerlettiğini öne

sürmektedir. 

4) ... Dün ya nın çok da uzak ol ma yan bir ge le ce ği ne bak tı ğım da,

çok sayıdaki aşa ğı ırk la rın me de ni leş miş yük sek ırk lar ta ra fın dan

eli mi ne edi le ce ği ni (yok edi le ce ği ni) gö rü yo rum...

Dar win, çarpık mantığının en dikkat çekici yönünü -ve he ze ya nı -

nı- bu cüm le sin de ser gi le mek te dir. Söy le dik le ri açık tır: Türk Mil le -

ti'nin ya kın da Av ru pa lı lar ta ra fın dan yok edi le ce ği ni öne sür mek te dir.

Bu işi ger çek leş tir me si ni um du ğu Av ru pa lı la rı "me de ni leş miş yük sek

ırk lar" ola rak ta rif et mek te, Türk Mil le ti'ne de ken din ce "aşa ğı ırk" ya -

kış tır ma sı yap mak ta dır. An cak bu ra da Dar win'in bu he ze ya nı nı

önem li bir me saj la bir lik te di le ge tir di ği ne dik kat et mek ge re kir. Dar -

win, bu cüm le le ri, "do ğal se lek si yon me de ni ye tin iler le yi şi ne kat kı da

bu lun mak ta dır" şek lin de bir gi riş ya pa rak söy le mek te dir. Ya ni Türk

Mil le ti'nin yok edil me si he de fi nin, sözde do ğa ka nun la rı nın bir ge re ği

ol du ğu nu ve me de ni ye tin iler le yi şi ne de kat kı da bu lu na ca ğı nı id dia

et mek te dir!...

Dar wi nizm ile Türk Düş man lı ğı'nın 

Kop maz İliş ki si
Dar win'in or ta ya koy du ğu bu çarpık man tık la rın İn gi liz em per -

ya liz mi nin Os man lı düş man lı ğı ile bi re bir uyum sağ la dı ğı ise çok açık -

tır. Dar win, İn gil te re'nin Os man lı'yı sö mür ge leş tir me ve Türk Mil le -

ti'ni de kendilerince ta rih ten sil me pla nı na söz de bi lim sel bir ze min

sağ la ma ya ça lış mış tır. İn gil te re'nin kö rük le di ği Türk düş man lı ğı akı -

mı na, bi lim sel bir gö rün tü ka zan dır ma yı he def le miş tir. 
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Dar win'in Türk Mil le ti ile il gi li bu hezeyanlarının, İn gil te re'nin

Mı sır'ı iş ga lin den bir yıl ön ce ye rast la ma sı da ol duk ça an lam lı dır. An -

la şı lan Dar win, İn gi liz yö ne ti mi nin Mı sır'ın iş ga li ile baş la ya cak bir

"Os man lı'yı par ça la ma" stra te ji si ni kur du ğu sı ra lar da, "Türk le rin ya -

kın da yok ola cak la rı nı gö rü yo rum, bu do ğal se lek si yo nun ge re ği -

dir" di ye rek, bu stra te ji ye kat kı da bu lun muş tur.

Dar win'in bu söz le ri nin o dö nem de son de re ce et ki li ol du ğu nu

ise ye ni den vur gu la mak ge re kir. Dar win fi kir le ri ni kuş ku suz sa de ce

bu mek tup ta de ğil, İn gi liz dev let adam la rı ile olan te mas la rın da da ifa -

de et miş ve on la ra Türk Mil le ti'nin yok edil me si pla nı na sağ la dı ğı söz-

de "bi lim sel" des te ği sun muş tur. Dar win'in bu mek tu bu 1888 yı lın da

ya yın lan dı ğın da ise, Türk Mil le ti'ne kar şı yü rü tül mek te olan pro pa -

gan da sa va şı na bü yük bir des tek sağ la mış, Türk düş man la rı Dar win'in

he ze yan la rın dan güç bul muş lar dır. 

Dar win'in Türk düş man lı ğı na sağ la dı ğı bu des te ğin et ki si, gü nü -

müz de bi le sür mek te dir. Baş ta Al man ya ol mak üze re çe şit li Ba tı lı ül ke -

ler de ki neo-Na zi ve fa şist grup lar, Türk le re kar şı yü rüt tük le ri ka ra la -

ma kam pan ya sın da ha la Dar win'in bu hezeyanlarına atıf ta bu lun mak -

ta dır lar. In ter net'te ki çe şit li neo-Na zi si te le rin de, Dar win'in "Ari ır kın

üs tün lü ğü" hak kın da ki söz le ri nin ya nın da Türk Mil le ti hak kın da ki he -

ze ya nı da yer al mak ta dır. Al man ya'da ki Türk soy daş la rı mı zı acı ma sız -

ca kat le den, ev le ri ni kun dak la yan, iş yer le ri ni yağ ma la yan "daz lak"lar,

Dar win'in gö rüş le rin den güç bul ma ya de vam et mek te dir ler.

Bu ger çek, 19. yüz yıl da Ba tı em per ya liz mi ta ra fın dan kö rük le nen,

o za man dan bu ya na da çe şit li çev re ler ta ra fın dan ıs rar la ayak ta tu tu -

lan "Türk düş man lı ğı" akı mı nın ar dın da, Dar wi nizm'in önem li bir ye -

ri ol du ğu nu gös ter mek te dir. El bet te ki Türk le re düş man olan top lum,

grup ya da ki şi ler ta ri hin her dö ne min de var ol muş tur. An cak ilk kez

Dar win bu düş man lı ğa söz de bi lim sel bir da ya nak sağ la mış, Türk Mil -

le ti'nin "ge ri ve il kel" bir mil let ol du ğu şek lin de ki saf sa ta la ra sözde bi -

lim sel bir kı lıf bul muş tur. 
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Dar win'in Türk Mil le ti hak kın -
da ki çir kin söz le ri, bu gün
neo-Na zi ler ta ra fın dan pro pa -
gan da mal ze me si ola rak kul -
la nı lı yor. �n ter net te ki neo-Na zı
si te le ri, Dar win'in söz le ri ni te -
mel alan ma ka le ler ya yın lı yor -
lar. Üst te ye ra lan ve "be yaz ır -
kın üs tün lü ğü" slo ga nıy la ha -
re ket eden "Stormf ront" ad lı
ırk çı in ter net si te si bu nun bir
ör ne ği. Ay rıca yine ay nı site-
de Dar win'i ve teorisini öven
makaleler yer alıyor. 



Bu ise el bet te mil le ti ni ve va ta nı nı se ven her Türk'e, Dar wi nizm'e

kar şı fikren ta vır al mak, bu ırk çı ide olo ji yi red det mek ve ge çer siz li ği ni

de elin den gel di ğin ce or ta ya koy mak gö re vi ni yük ler. Ak si tak dir de,

eğer Dar wi nizm'i sa vu nur sa, ken di mil le ti ni yok et mek is te yen bir

dün ya gö rü şü ne hiz met et miş ola cak tır. Dar wi nizm'e ha la kö rü kö rü -

ne bağ lı ka lan, bu saf sa ta ya ak la ve bi li me rağ men ar ka çı kan bir ta kım

Türk bi lim ve fi kir adam la rı na du yu ru lur...

Darwinizm Bataklığının Kurutulması Şarttır
Savaşlar, zulümler, katliamlar, çatışmalar tarih boyunca hep ol-

muştur. Ancak, geçen yüzyılda bunların sayısının ve getirdiği felaket-

lerin çapının bu kadar büyük olmasının nedeni, Darwinizm'in bu kat-

liamlara, kıyımlara ve çatışmalara sözde meşru bir kılıf hazırlamasıdır.

Darwinizm’in doğa hakkındaki uydurma iddiaları bu ideolojilerin

söylemleri ile paralel olduğu için, katiller, diktatörler, sadist ideologlar

yaptıkları uygulamalar için "doğa kanunu toplumda da işlemektedir"

diyerek kendilerini haklı ve masum göstermeye çalışmışlardır.

Günümüzde de evrim teorisi yine felsefi ve ideolojik amaçlarla

savunulmaktadır. 19. yüzyılın evrim teorisi ile şiddetlenen sömürgeci-

liği, Nazi Almanyası ya da Sovyetler Birliği tarihe karışmıştır, ama

bunlara temel oluşturan materyalist felsefe hala bir takım çevreler ta-

rafından ısrarla savunulmakta ve bu felsefenin yıkıcı etkileri dünyanın

dört bir yanında devam etmektedir. Sadece Doğu Türkistan'da yaşa-

nanlar veya ülkemizde Darwinizm’den hayat bulan komünist bölücü

terör dahi bunun çarpıcı bir örneğidir.

Adli veya fiziki tedbirler ise yaranın sadece üzerini örtebilmek-

tedir. Kesin çözüm ise yaranın ilmi ve kültürel yönden tedavisidir.

Darwinizm’in kültürel ve bilimsel anlamda çöküşü, ondan güç alan

felsefeleri de yok edecektir ve bu dünyadan zulmün kalkması anlamı-

na gelmektedir.
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“TÜRK MİLLETİ DİNDARLIĞI VE ÜSTÜN AHLAKI İLE
DARWINİSTLERİN OYUNLARINI BOZMUŞTUR”

... Av ru pa ırk la rı ola rak bi li nen me de ni ırk lar, ya şam mü ca de le sin de

TÜRKLERE karşı kesin galibiyet elde etmişlerdir. Dünyanın çok da uzak ol-

mayan bir geleceğine baktığımda, çok sayıdaki AŞAĞI IRKLARIN medeni-

leşmiş yüksek ırklar tarafından ELİMİNE EDİLECEĞİNİ (YOK EDİLECE-

ĞİNİ) görüyorum." (Fran cis Dar win, The Li fe and Let ters of Char les Dar win, Vol.

I, 1888. New York: D. App le ton and Com pany, s. 285-286)

ADNAN OKTAR: “Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar”, bir ke-

re medeni diyorlar kendi ırklarına, tamam bütün dünyadaki herkes me-

denidir. "Yaşam mücadelesinde" bizim böyle bir mücadelemiz yok, biz bü-

tün insanları seviyoruz, biz savaş içinde değiliz. “Türklere karşı kesin bir

galibiyet elde etmişlerdir.” Türklere karşı kesin bir galibiyet, bir boğuşma

yok ki galibiyet olsun. Türkler barışsever, sevecen bir millettir. Herkese

şefkat ve sevgiyle bakar, ama eğer bedeni bir kuvvete söz geliyorsa, yani

Türkler bayağı kuvvetlidir onu söyleyeyim. “Dünyanın çok da uzak olma-

yan bir geleceğine baktığımda”, yani I. Dünya Harbi, II.

Dünya Harbi dönemlerini ve bu asrımızı kastediyor.

“Çok sayıdaki aşağı ırkların” yani Türkler, zenciler ve

Avustralya yerlileri ve zaten sayıyor sonra. “

Medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edilece-



ğini” yani buhar haline getireceğiz diyor, “yok edileceğini görüyorum."

Bu kısaca, Türklerin yok edilmesi, zencilerin yok edilmesi ama özel-

likle Türklerin yok edilmesi birinci hedeftir...

Türkler, Türk İslam Birliği’ni kurarak medeniyet meydana getire-

rek, yüksek medeniyet, sevgi şefkat meydana getirerek hem bu

Darwin’in iddialarını geçersiz hale getirecek hem de

bu oyunu tam anlamıyla kökünden bozacak, eğer

bir 10 yıl daha bekleyebilirlerse bu arkadaşlar,

10 yıl-15 yıl daha, dediğimin doğru olduğunu

görecekler, inşaAllah. (Sayın Adnan Oktar’ın 8

Aralık 2009 Tarihli Mavi Karadeniz ve Kocaeli

TV Röportajından)



n ce ki bö lüm de ev rim te ori si nin ku ru cu su olan Char les Dar -

win'in asil Türk Mil le ti hak kın da ki he ze ya nı nı in ce le dik.

Dar win'in mil le ti mi zi ken din ce "ya kın da yer yü zün den si li ne cek, ge ri,

bar bar, aşa ğı bir ırk" ola rak ta nım la dı ğı nı gör dük. El bet te bu gi bi söz -

lü sal dı rı ve ha ka ret le re ce vap ver mek ve bu ce va bı ve re cek bil gi ye sa -

hip ol mak, her Türk'ün mil li gö re vi dir. Bu ne den le bu bö lüm de, asil

Türk Milleti'nin şerefli ta ri hi ni ve bu ta rih için de şe kil len miş olan üs-

tün ka rak te ri ni in ce le ye ce ğiz.

Dar win'in söz le ri ne ce va ben ilk söy len me si ge re ken, ırk ay rı mı -

nın bi lim, akıl ve ah lak dı şı bir saf sa ta ol du ğu dur. İn san lar bir bir le ri ne

ırk özel lik le ri ne gö re üs tün lük sağ la maz lar. Tüm in san lar ay nı ata dan;

ilk in san olan Hz. Adem (as)'dan gel mek te dir ler ve hep si de Al lah'ın

kul la rı dır lar. Hiç bir ırk bir di ğe rin den üs tün ya da aşa ğı de ğil dir. Ni -

te kim 20. yüz yıl da ki bi yo lo jik ve ant ro po lo jik ça lış ma lar, 19. yüz yıl da

or ta ya atıl mış olan ırk çı te ori le rin hep si nin te mel den ge çer siz ol du ğu -

nu ve ırk la rın ara sın da ze ka, ye te nek gi bi ay rım lar ya pı la ma ya ca ğı nı

is pat la mış du rum da dır.

Do la yı sıy la hiç bir in san ya da top lum, bir di ğe rin den bi yo lo jik

ola rak üs tün sa yı la maz. İn san lar ara sın da bir ırk ay rı mı ya pı la maz.

Milletleri şerefli kılan etken ise, onların tarihleridir. Tarih içinde

gösterdikleri ahlak özellikleridir. Bu nedenle Darwin'in asil Türk

Milleti için cehaletle ve ahlaksızlıkla telaffuz ettiği sözlere, şerefli Türk

"Ta rih Türk ler'den çok şey öğ ren di. On la rın elin den çık ma öy le eser ler

var ki, me de ni yet için bi rer süs teş kil et mek te dir..."48
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tarihini ortaya koyarak cevap vermek gere-

kir. Şanlı Türk tarihine baktığımızda ise, bu

milletin, gerçekte dünya tarihine yön ver-

miş, siyasi, askeri, kültürel ve ahlaki yön-

den damgasını bırakmış şerefli bir millet ol-

duğunu görürüz.  

Türk ler 2000 yıl dan bu ya na ta rih sah -

ne sin de yer al mış, 16 bü yük dev let kur muş,

pek çok bü yük ha kan ve hü küm dar çı kar -

mış, çağ la ra dam ga sı nı vur muş kök lü bir

mil let tir. Dün ya ta ri hi bo yun ca ku ru lan se -

kiz dün ya dev le tin den üçü Türk le re ait tir. Ta ri hi miz den Me te, Al per -

tun ga, Al pars lan, Kı lı çars lan, Ti mur, Fa tih Sul tan Meh met, Ya vuz Sul -

tan Se lim gi bi dün ya nın tak di ri ni ka zan mış sa yı sız önem li li der ge lip

geç miş tir. İs lam'dan ön ce Tür kis tan, İs lam dev rin de de Ya kın Do ğu ve

Tür ki ye mer kez ol mak üze re Çin, Hin dis tan, Af ga nis tan, Ho ra san, Or -
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ta ve Do ğu Av ru pa, Bal kan lar, İran, Azer bay can, Kaf kas ya, Ana do lu,

Ru me li, Irak, Su ri ye, Mı sır ve Ku zey Af ri ka Türk Mil le ti'nin baş lı ca ha -

ki mi yet sa ha la rı ol muş tur. Türk ler bu ül ke ler de hem son de re ce güç lü

dev let ler kur muş lar, hem de üs tün bir kül tür mi ra sı bı rak mış lar dır. İs -

la mi yet'i ka bul le rin den ön ce Hun ve Gök türk Ka ğan lık la rı, İs lam ça -

ğın da Sel çuk lu ve Os man lı Sul tan lık la rı, Türk Mil le ti'nin "dün ya gü cü"

ol du ğu dö nem le ri tem sil eder. 

İs la mi yet'ten Ön ce Türk le rin Et ki si
Ken di mil li adı mız la ku ru lan ilk dev let olan Gök türk ler'den ön ce

ve son ra da çe şit li ad lar al tın da sa yı sız Türk dev le ti var lık gös ter miş -

tir. Türk ler, İs la mi yet'i ka bul et me den ön ce Uzak Do ğu'dan Bal kan -

lar'a ve Or ta Av ru pa'ya ka dar ya yıl mış lar, Çin, Hin dis tan, İran, Ro ma

ve Bi zans ül ke le ri nin sı nır la -

rı nı aş mış lar, za fer ler ka zan -

mış ve bu uzak ül ke ler de bir -

ta kım si ya si olu şum lar mey -

da na ge tir miş ler dir. Bu çağ -

lar da ya pı lan göç ler, ka za nı -

lan za fer ler ve ku ru lan dev -

let ler dün ya ta ri hin de önem -

li bir rol oy na mış tır. 

Ni te kim gü nü müz de,

Uzak Do ğu'dan Or ta Av ru -

pa'ya ka dar ge niş bir böl ge de

es ki Türk ler'in et ki si ni gör -

mek müm kün dür. Özel lik le
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de bah se di len böl ge de yer alan bir çok ül ke, de niz, ne hir ve ka vim le rin

ad la rı bu de vir le re ait iz ler ta şır. Ör ne ğin Uy gur Türk le ri ta rım, sa nat

ve ti ca ret te gös ter dik le ri ba şa rı la rın dı şın da, mem le ket le ri olan bu gün -

kü Çin Tür ke li'ni ba yın dır bir ha le ge tir miş ler, ka nal lar aça rak, su la ma

iş le ri ni dü zen le ye rek ta rı mı iler let miş ler ve bu ara da bir çok gü zel bi -

na lar ve yol lar da yap mış lar dır. Es ki Uy gur şe hir ha ra be le rin de, Do ğu

Tür ke lin de ve özel lik le Ka ra ho ça, Tur fan ve Ka ra şar'da İn gi liz, Al man,

Fran sız ve Rus araş tır ma cı lar ta ra fın dan ya pı lan ka zı lar, bu böl ge de

çok es ki ve ile ri bir Türk uy gar lı ğı nın ya şa mış ol du ğu nu gös ter miş tir.

Bu ka zı lar da el de edi len bir çok kıy met li sa nat eser le ri; hey kel ler, min -

ya tür ler, çi ni ler, ku maş par ça la rı ve du var re sim le ri bu gün Ber lin,

Mos ko va ve Kal kü ta mü ze le ri ni süs le mek te dir. Bu ka zı lar dan bi ri ni

yö ne ten Al man bil gin le rin den Fon Lö Kok, Uy gur lar hak kın da şun la -

rı söy le miş tir:

Bu yağ mur suz ve ku rak kı ta da yüz yıl lar ca ör tü lü kal mış olan bü yük bi na -

lar, hey kel ler, fresk ler, can fes (üze rin de de sen bu lun ma yan, in ce do kun muş

ipek li ku maş) ve ka ğıt üze ri ne çi zil miş re sim ler, ki tap lar, zen gin ede bi yat

ka lın tı la rı, bu ra da çok yük sek bir uy gar lı ğın var lı ğı na şa hit tir ler. Ger çek ten

Ka ra ho ça şeh rin de bü yük ve hay ret ve ri ci bir uy gar lık var dır. İn gil te re,

Fran sa ve Al man ya'da böy le şey ler yok ken, gü zel ve bü yük bir uy gar lı ğa

sa hip olan Türk ler hak kıy la övü ne bi lir ler.49 

Es ki Türk ler sa nat ala nın da da ile ri git miş ler di. 18. yüz yıl dan iti -

ba ren açıl ma ya baş la nan es ki Türk me zar la rı için de, al tın ve gü müş ten

ya pıl mış ku pa lar, taş lar, va zo lar, bi le zik, kü pe, yü zük ve ma den ay na -

lar gi bi bir çok süs eş ya la rı da var dır. Or ta As ya'da bu lu nan ma den le ri

iş le te rek bir çok ta rım araç la rı, si lah lar ve süs eş ya la rı, kap ka cak yap -

mış lar dır. Ger çek ten de ta rih için de ya pı lan bir yol cu luk ta he men her

dö nem de Türk le rin var lı ğı na rast la ma dan iler le mek ne re dey se im kan -

sız dır. 

448-449 yıl la rın da Atil la'nın sa ra yın da el çi lik yap mış olan Pris -

kos'un an lat tık la rı na gö re, "Hun la rın kra lı sur lar ve ka le ler le çev ri li ah -
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şap bir kent te otu ru yor du. Sa ra -

yın da yün ha lı lar ve ah şap süs ler

var dı. Giy si le ri iş le me ler le süs len -

miş ti. Sof ra ta kım la rı al tın ve gü -

müş ten di ve de ğer li taş lar la süs -

len miş ti." Da ha o dö nem de Türk -

le rin sa hip ol du ğu zen gin lik ve ih -

ti şa mı ifa de et me si ba kı mın dan bu

an la tı lan lar önem li dir. Ay nı kay -

nak tan, hü küm da rın yal nız bü yük bir stra te ji uz ma nı de ğil, ay nı za -

man da kur naz bir dip lo mat ol du ğu nu da öğ re ni yo ruz. Pris kos, "Atil la

baş ka la rıy la iliş ki kur ma nın ya ra rı na inan dı ğı için çev re sin de hep çe -

vir men yar dım cı lar bu lun du rur du"50 di yor. Ya şa nı lan dö nem göz önü -

ne alın dı ğın da, bun la rın ile ri bir kül tür ve me de ni ye tin ifa de si ol du ğu

da ha iyi an la şı lır. 

Bü yük ta rih çi le ri miz den Prof. Yıl maz Öz tu na'nın be lirt ti ği ne gö -

re; "Türk ler çok er ken za man lar da, bil has sa as ke ri za ru ret ler le ma den iş le yip,

si lah yap ma yı, atı ve ko yu nu eh li leş tir me yi öğ ren miş ler dir; ay nı za man da

dün ya nın üs tün de ri iş çi le ri, sü va ri le ri ve at do na tı cı sı dır lar. Göm lek, pan ta -

lon, ce ket gi yer ler. Bun la rı ön ce Çin li ler'e, Mi la di 5. asır dan baş la ya rak da

Ro ma lı lar'a öğ ret miş ler ve Av ru pa gi yim ku şa mı nın bu gün kü şek li nin

ku ru cu su ol muş lar dır".51

Türk le rin bel ki ma den ci lik, hay van cı lık ve si lah ya pı mı gi bi özel -

lik le ri ta ri he geç miş tir. An cak gi yim zevk le ri, es te tik an la yış la rı ve bu

ko nu lar da di ğer kül tür ler den in san la ra ön cü lük et me le ri çok bi lin me -

yen ya da ka sıt lı ola rak di le ge ti ril me yen özel lik le ri dir. Bu ta ri hi ger -

çek ler ye ri ne "Bar bar Türk ler" ima jı nı ver mek, Türk le re sem pa ti bes le -
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me yen çev re le rin ka sıt lı ter cih le ri ol muş tur. Ama bu na rağ men Av ru -

pa lı ta rih çi ve ya zar lar dan da bu ko nu da ob jek tif yo rum lar da bu lu -

nan lar var dır. Ör ne ğin Eli see Rec lus Ye ni Umu mi Coğ raf ya ad lı ese rin -

de Türk le ri şöy le öv mek te dir:

Kom şu la rı na de mi ri ve di ğer ma den le ri öğ re ten on lar dır. Şüp he yok ki bi ze

ehil hay van la rı ver miş olan lar da yi ne on lar dır. Bu gün fay da lan dı ğı mız bit -

ki le rin bir ço ğu da bel ki Or ta As ya'dan gel mek te dir.52 

Rus bi lim ada mı W. Bard hold da Türk le rin de mok rat yön le rin den

bah set tik ten son ra; "Türk bey le ri nin mev ki ve asa let le ri ne rağ men Mo -

ğol lar gi bi hal ka ha ka ret le bak ma dık la rı nı, bi la kis dev le tin ku ru lu şu

ve yük se li şin de hal ka bi rin ci de re ce de mev ki ver dik le ri ni" be lirt miş tir.

Tüm bun lar, Türk le rin me de ni ka rak te ri ni ifa de eden yo rum lar dır. 

İs la mi yet'in Ka bu lü ile Ge len Yük se liş
İs la mi yet'in et ki siy le Türk ler da ha yük sek bir me de ni yet ile ye ni

bir ta rih dev re si ne gir di ler. İs la mi yet'in ka bu lü ile bir lik te Türk ta ri hi -

nin ağır lık mer ke zi Tür kis tan'dan Ya kın Do ğu ve özel lik le de Tür ki -

ye'ye kay dı. Bu ara da İs lam dün ya sı nı iç buh ran lar dan ve dış teh li ke -

ler den ko ru ya rak, emin bir du ru ma ge tir di ler. Türk ler İs lam'ın ilim ve

sa nat fa ali yet le ri ne de ka tıl dı lar. Böy le ce Or ta Çağ Müs lü man-Arap
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me de ni yet ve kül tü rün de

Türk ler den de çok bü yük

isim ler yer al dı. 

Bir fi lo zof olan Fa ra bi,

Lu gat çi Cev he ri, Şa ir Beş şar

bun lar ara sın da sa yı la bi le -

cek isim ler den dir, ki bun dan

son ra da Türk ler ye tiş tir dik -

le ri da ha pek çok önem li

şah si ye ti ta ri he yaz dır mış -

lar dır. Ta rih çi Yıl maz Öz tu -

na şöy le der:

Türk le rin İs lam'ı ka bul

edip Müs lü man bir ka vim

ola rak ta rih sah ne si ne çı kış -

la rı gi bi baş lan gıç ta o de re -

ce ehem mi yet siz gö rü nüp

de son ra dan o ka dar bü yük

te sir ler ic ra et miş olan bir

te za hür (et ki yap mış bir

olay), dün ya ta ri hin de he -

men he men em sal siz dir.53

İs lam'ı özüm se me le riy le bir lik te Türk le rin İs lam'ın bay rak tar lı ğı -

nı üst len dik le ri ni gö rü rüz. Or ta As ya'yı, Kaf kas ya'yı, Ana do lu'yu, Ru -

me li'yi, Do ğu Av ru pa, Ka ra de niz'in ku zey sa hil le ri ni ve Ku zey Hin -

dis tan'ı Türk me de ni ye ti sı nır la rı na da hil et miş ler dir. 

12. yüz yı lın ön de ge len isim le rin den Fah red din Mü ba rek-şah

Türk le rin o dö nem de ki güç ve et ki le ri ne da ir bil gi ler ve rir. Çin'den

Rum ül ke le ri ne, ku ze yin buz lu böl ge le rin den Hin dis tan'a ka dar uza -

nan bü tün mem le ket le ri 'Tür kis tan" adı ile ad lan dır mak ta ve yer yü -

zün de Tür kis tan'dan da ha bü yük bir ül ke nin bu lun ma dı ğı nı söy le -
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mek te dir.54 Bun dan baş ka o dev rin Rub ruck ve Mar co Po lo gi bi Av ru -

pa lı gez gin le ri de "Tu na boy la rın dan Çin sı nır la rı na ka dar uza yan ge -

niş ül ke le ri "Bü yük Tür kia" ola rak gös te rir ken ay nı ger çe ği ifa de eder -

ler ve Ana do lu'ya da sa de ce "Tur kia" der ler."55 Kas te di len yal nız ca

coğ ra fi bir ha ki mi yet de ğil dir; ta rih te çok de rin iz ler bı rak mış, kül tü rel

bir ha ki mi yet söz ko nu su dur. 

Bu nok ta da kar şı mı za Türk ha kan, hü küm dar ve ida re ci le ri nin

adil ve hoş gö rü lü tu tum la rı çı kar. Bu va sıf la rı ta şı ma mış ol sa lar, bel ki

as ke ri bir ege men lik müm kün olur du, ama yö net tik le ri top lum la ra is -

tik rar ve hu zur sağ la ma la rı söz ko nu su ola maz dı. Ama Türk dev let

adam la rı için du rum böy le ol ma mış, her za man te ba la rı ta ra fın dan

sev gi ve say gıy la anıl mış lar dır. Ör ne ğin Er me ni ta rih çi si Ur fa lı Mat hiu

Bü yük Sel çuk lu İm pa ra tor lu ğu'nun aza met dev ri ni yan sı tan Me lik -

şah'dan şöy le bah se der: 

Me lik şah'ın sal ta na tı Al lah'ın lüt fu na maz har ol du. Ha ki mi ye ti uzak ül ke -

le re ka dar ya yıl dı ve Er me ni le re hu zur ver di. Kal bi Hı ris ti yan la ra kar şı şef -

kat le do lu idi. Geç ti ği ül ke le rin halk la rı na kar şı bir ba ba gi bi dav ran dı. Bir -

çok şe hir ve vi la yet ler ken di ar zu la rı ile onun ida re si ne gir di; bü tün Rum ve

Er me ni bel de le ri onun ka nun la rı nı ta nı dı.56 

Bu dö nem de Türk ede bi ya tın da önem li ge liş me ler dik kat çe ker.

Kaş gar lı Mah mut, Yu suf Has Ha cip, Ah met Ye se vi, Ali Şir Ne vai gi bi

önem li şah si yet ler çık mış ve gü nü mü ze dek ge len çok de ğer li eser ler

sun muş lar dır. Yu nus Em re ve Mev la na gi bi ta sav vuf ali mi bü yük

isim ler de yi ne Türk ler ara sın dan ye tiş miş tir. 

Türk le rin me de ni yük se liş le ri nin bir gös ter ge si de, her tür lü ih ti -

ya cın kar şı lan ma sı için yap tı rı lan ker van sa ray la rın için de, yol cu la rın

te da vi si için ge rek li dok tor ve sağ lık im kan la rı nın ha zır tu tul ma sı, mi -

sa fir le rin oku ma sı için de kü tüp ha ne ler bu lun du rul ma sı dır. Yi ne bu

dö nem de (Sel çuk lu lar'da), bir tür üni ver si te ni te li ğin de olan med re se -

ler yay gın dır. O dö nem Av ru pa sı'nın için de bu lun du ğu sos yal şart la -

rın il kel li ği ve top lum sal ge ri lik de gö z ö nü ne alın dı ğın da, bun la rın

Harun Yahya (Adnan Oktar) 61





Türk Milleti'nin ha-
kimiyeti, Osmanlı
İmparatorluğu za-
manında çok geniş
sınırlara ulaşmış,
tarihe damgasını
hiç çıkmayacak 
şekilde vurmuştur. 



DARWIN'İN TÜRK DÜŞMANLIĞI

ola ğa nüs tü ku rum lar ol -

du ğu gö rü lür. Ni te kim Ba -

tı lı bir ta rih çi olan Je an Pa -

ul Ro ux o dö nem de ki Sel -

çuk lu med re se le ri ni şöy le

ta nım lar:

Bu da ha çok İn gi liz ko le ji ti -

pin de ki bir öğ re tim ku ru muy -

du. Ku ru cu su nun adın dan do -

la yı 'Ni za mi ye' adıy la anı lan

ilk med re se ler; Bağ dat, Ni şa -

pur, İs fa han, Belh, He rat ve

Merv'de ku rul du. Ora lar dan

da tüm Ya kın Do ğu'ya, ar dın -

dan Mı sır'a ve Ku zey Af ri -

ka'ya ya yıl dı. Med re se de ders

ver miş ilk ki şi ler den bi ri olan

bü yük fi lo zof Ga za li gi bi seç -

kin bir us ta ya da bi lim adam -

la rı top lu lu ğu için dü şü nül -

müş olan med re se ler, İs lam bi lim le ri ya da… ast ro no mi, tıp, kim ya öğ re ti -

mi ya pı lan mer kez ler di...57

XV. asır gez gin le rin den Ta fur'un tes pi ti ise Tro ie ha ra be le riy le il -

gi li dir: "Türk ler es ki bi na la rı mu kad des sa yıp, hiç bir şe yi tah rip et mi yor -

lar"58 der. Bi zans lı la rın ve Haç lı la rın gir dik le ri şe hir ler de yap tık la rı

tah rip ve yı kım lar ha tır la na cak olur sa bu il kel li ğe kar şın, Türk le rin ne

de re ce me de ni ha re ket et tik le ri da ha iyi an la şı la cak tır. 

Türk le rin da ha o dö nem ler de ta ri hi eser le re önem ver me le ri de

dik kat çe ki ci bir uy gar lık ala me ti dir. Ün lü Fran sız ya zar ve dü şü nür

Vol ta ire "Türk ler, Müs lü man lar ve Öte ki ler" ad lı ese rin de Türk le rin bu

özel li ği ne şöy le dik kat çe ker:

64

Os man lı İm pa ra tor luğu Ka nu ni Sul tan Sü ley man
za ma nın da en ge niş sı nır la ra ulaş mış tır. 



Po le nez ya sa vaş la rın da Ve ne dik or du su nun bom ba la rı, Türk le rin esir ge miş

ol duk la rı bir çok ta ri hi anıt la rı yık tı. Bun lar ara sın da Ati na'nın meş hur Ak -

ro po lis'i de ha sa ra uğ ra dı.59

Tüm bun lar, Türk Mil le ti'nin, Dar win'in he ze yan la rı nın ak si ne,

üs tün bir kül tü re, asil bir ah la ka ve şe ref li bir ta ri he sa hip ol du ğu nun

ifa de le ri dir. Türk Mil le ti'nin bu va sıf la rı nın en açık ifa de si ise, bü yük

Os man lı İm pa ra tor lu ğu ol muş tur.

Aşi ret ten İm pa ra tor lu ğa Gi den Yol
1299'da Ka yı aşi re ti ta ra fın dan te mel le ri atı lan Os man lı Dev le ti

çok geç me den 3 kı ta ya ha kim ol muş dev bir im pa ra tor luk ha li ne dö -

nüş tü. Os man lı Dev le ti'nin ku ru luş aşa ma la rın da ki sultanlar fe ra set

ve ba si ret sa hi bi, ku man da ye te ne ği ve yö ne ti ci ki şi li ği çok ge liş miş

hü küm dar lar dı. Ör ne ğin Or han Ga zi bun lar dan bi ri dir. Bur sa'nın fet -

hi sı ra sın da, Rum la ra, şeh ri ko lay ca tes lim et me se bep le ri ni sor du ğu

za man şöy le ce vap al mış tı:

Si zin dev le ti ni zin gün den gü ne yük sel di ği ni ve bi zim dev le ti mi zi geç ti ği ni

an la dık; ba ba nı zın ida re si ne ge çen köy lü le rin mem nun ka lıp bir da ha bi zi

an ma dık la rı nı gör dük ve biz de bu ra hat lı ğa he ves et tik.60 

Bir top lu mun bir baş ka kav min bo yun du ru ğu na se ve rek, is te ye -

rek, he ves ede rek gir me si ta rih te eşi ne en der rast la na bi le cek bir olay -

dır. Bur sa lı Rum la rın bu ifa de le ri ise Türk le rin di ğer mil let le re dos ta -

ne yak la şım la rı nın, hoş gö rü lü ve in san cıl yö ne tim le ri nin açık bir gös -

ter ge si dir. 

Sul tan I. Mu rat da çok üs tün va sıf la ra sa hip bir hü küm dar dır. Ya -

şa dı ğı dö nem de Edir ne'yi al mış, Bal kan lar da iler le miş tir ki, bu Os -

man lı ta ri hin de çok önem li bir adım dır. Çağ da şı Bi zans ta rih çi si Khal -

ko kondy las, Sul tan I. Mu rat hak kın da şöy le der:

Ru me li ve Ana do lu'da 37 mu ha re be yi biz zat ida re edip hep si ni ka zan dı. Ce -

sur, so ğuk kan lı, he sap lı, genç li ğin de ol du ğu gi bi ih ti yar lı ğın da da ça lış kan,

ener jik, sert, di sip lin li idi. Hiç bir ted bi ri ih mal et mez, iyi ce plan la ma dan
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hiç bir işe gi riş mez di. Ken di si ne ita at ve hiz met eden mil let le re ve ki şi le re,

han gi din den olur lar sa ol sun lar, iyi, yu mu şak ve cö mert dav ra nır dı. Düş -

man lık gös te ren le re kar şı aman sız dı. Hiç bir düş ma nı elin den kur tu la ma dı.

Ver di ği sö ze son ra dan aley hin de te cel li et se bi le sa dık ka la rak, dost düş man

her ke sin gü ve ni ni ka zan dı.61 

Fran sız ta rih çi si Fer nard Gre nard ise "Sul tan Mu rat de ğe rin de bir

hü küm da ra çağ da şı olan Av ru pa hü küm dar la rı ara sın da te sa düf edi -

le mez. Yal nız da hi bir as ker ve stra te ji üs ta dı de ğil, in ce bir dip lo mat -

tı. Do ğuş tan hü küm dar dı. Os man lı kav mi ni bir mil let ha li ne ge tir di.

On la ra ide al gös ter di ve ver di. Ölü mün de bu mil le tin is tik ba li ni 5 asır

için te mi nat al tı na al mış bu lu nu yor du" de mek te dir.62 



İn gi liz ta rih çi si Gib bon'a

gö re Sul tan Mu rat "Dün ya üze -

rin de çağ da şı bü tün hü küm dar

ve dev let adam la rın dan üs tün -

dü. Ba ba sı nın bi le ta hay yül et ti -

ği sı nır la rı çok aş tı. Bü tün ta ri -

hin en hay ret ve ri ci ge liş me le -

rin den bi ri ni, Os man lı le hi ne

ka zan dı. Or to doks lar'a, Ka to -

lik ler'in Or to doks lar'a yap tı ğı

mu ame le den kat kat iyi mu -

ame le de bu lun du."63 Ge rek İn -

gi liz ge rek se Fran sız ta rih çi le -

rin, pa di şa h I.Mu rat'ın dev let

adam lı ğı ile il gi li yap tık la rı tes -

pit ler son de re ce isa bet li dir. Ay -

nı za man da bun lar önem li bir

me de ni yet gös ter ge si dir. 

Görüldüğü gibi Osmanlı padişahları yabancı tarihçi ve araştırma-

cıların dahi hayranlık ve takdirlerini kazanmayı başarmış, çok üstün

ahlaklı kişilerdir. Elbette bu güzel ahlaklarının, adaletlerinin ve başa-

rılarının temeli ise Kuran ahlakına ve Peygamber Efendimiz (sav)'in

sünnetine olan bağlılıklarından kaynaklanmaktadır. 

Ta ri hin Sey ri ni De ğiş ti ren Ku man dan:

Fa tih Sul tan Meh met
Os man lı ta ri hi nin en önem li şah si yet le ri nin ba şın da ise el bet te Fa -

tih Sul tan Meh met ge lir. İs tan bul'u ola ğa nüs tü bir as ke ri de ha ile fet he -

den ve böy le lik le dün ya da bir ça ğı de ğiş ti ren Fa tih, da ha son ra da Os -

man lı Dev le ti'ni çok bü yük bir us ta lık la yö net miş tir. Ba tı lı ta rih çi le rin
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gö züy le Fa tih Sul tan Meh met'e ba ka cak olur sak,

onun eş siz de ha sı na ve ku man dan lı ğı na ta nık

olu ruz. Ba bin ger, Bi zans lı Yor gi os Tra pe zun ti -

os'dan nak len şöy le der:

Sul tan Meh met, gü nü mü zün en bü yük hü küm da -

rı dır. Ki ros'tan, Bü yük İs ken der'den, Se zar'dan,

bir ke li mey le gel miş geç miş bü tün hü küm dar lar dan

bü yük tür.64

İn gi liz ta rih çi Pan zer'e gö re "Fa tih, bi rin ci sı -

nıf bir li san mü te has sı sı, ta rih çi, fi lo zof, üs tün bir

yö ne ti ci, ha ri ku la de bir sü va ri ve si lah şör dür."65

Gus ta ve Schlum ber ger ise İs tan bul'un fet hi için şöy le der:

İs tan bul'un fet hi dün ya ta ri hi nin en önem li olay la rın dan bi ri dir. Av ru -

pa'nın ta ri hi üze rin de te si ri bi rin ci de re ce de ol du. Ta ri hin bü tün akı şı nı de -

ğiş tir di. Or ta Çağ'ı ka pa tıp Ye ni Çağ'ı baş lat tı. 66

Fa tih, hü küm ran lı ğı bo yun ca Türk Mil le ti'nin hoş gö rü ve ada le ti -

ni de ser gi le miş, bu nu gö ren ya ban cı mil let ler ise onun yö ne ti mi al tı -

na gir mek te mah zur gör me miş ler dir. İs tan bul'un fet hi sı ra sın da Bi -

zans baş ba ka nı Bü yük Dü ka No ta ras "Bi zans'ta La tin şap ka sı gör mek -

ten se, Türk sa rı ğı gör me yi ter cih ede rim" ta ri hi cüm le si ni söy le ye rek

bu ger çe ği ifa de et miş tir.67 

Os man lı'nın Ada le ti ve Hoş gö rü sü
Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun çok önem li bir özel li ği te ba sı ara sın -

da ka vim, din ve mez hep ay rı mı yap ma dan tam bir uyum sağ la mış ve

top lu mun çe şit li ke sim le ri ara sın da sos yal ada le ti te min ede bil miş ol -

ma sı dır. İs viç re li ila hi yat çı Prof. Karl Barth bu ko nu da şun la rı söy le -

miş tir:

Hı ris ti yan Av ru pa'nın biz zat Hı ris ti yan ka nı dök tü ğü ve inanç la rı de ği şik

olan la ra vah şi ce zu lüm ler yap mak tan zevk duy du ğu bir de vir de Os man lı

İm pa ra tor lu ğu en gi zis yo nun bu lun ma dı ğı, yak ma la rın ve si hir baz lık it -
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ham la rı nın mev cut ol ma dı ğı

ye ga ne mem le ket ol du. Hı ris -

ti yan lar ta ra fın dan her yer -

den ko vu lan, sür gün ve ta kip

edi len Ya hu di le rin sı ğı na bil -

di ği tek mem le ket de bar bar

(!) Tür ki ye ol muş tur.68 

Char les Dar win isim li

ama tör bi yo lo gun Türk le re

yap tı ğı çir kin it ham lar la,

Türk le rin ta rih le ri ve üs tün

ah lak la rı ara sın da ki te za tı

Prof. Barth bu söz le riy le çok iyi ifa de et miş tir. Os man lı'nın te ba sı na

kar şı olan ada le ti ko nu sun da A. Mi qu el ise şöy le de mek te dir:

Hı ris ti yan halk lar Bi zans ve La tin dev let le ri za ma nın da bu la ma dık la rı çok

iyi bir ida re kar şı sın da bu lun mak tay dı lar. As la sis tem li bir zu lüm gör me -

mek tey di ler. Tam ak si ne im pa ra tor luk, İs tan bul baş ta ol mak üze re, iş ken ce

gö ren İs pan yol Ya hu di le ri ne bir sı ğı nak ol muş tu.69 

Türk le rin iki bin yıl lık bir ta rih bo yun ca bir çok ya ban cı ırk, mil -

let, din ve mez hep men sup la rı nı bi ra ra da ve bü yük bir uz laş ma için de

ida re et me le ri tak di re de ğer bir ko nu dur. Türk ler şa yet di ğer et nik un -

sur la ra kar şı ge niş bir hoş gö rü, yük sek bir in san lık ide ali ne sa hip ol -

ma sa lar dı, el bet te ki böy le kök lü im pa ra tor luk lar ku ra maz ve bu in -

san la rı asır lar bo yu bi ra ra da tu ta maz lar dı. An cak gör mek te yiz ki,

Türk le rin sa hip ol duk la rı va sıf lar, özel lik le de Kuran ahlakının on la ra

ka zan dır dı ğı yük sek ide al ler ve has let ler, son de re ce ile ri bir kül tür ve

me de ni yet ge liş tir me le ri ni sağ la mış tır.
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Fa tih'ten Son ra De vam Eden Yük se liş

Türk le rin İs tan bul'un fet hiy le zir ve ye çı kan ba şa rı la rı Fa tih'ten

son ra ge len pa di şah lar ta ra fın dan da de vam et ti ril miş tir. Os man lı or -

du la rı iki kez Vi ya na ka pı la rı na da yan mış, Sır bis tan, Ar na vut luk, Bos -

na-Her sek, Ef lak, Boğ dan baş ta ol mak üze re Bal kan lar baş tan so na fet -

he dil miş, Ma ca ris tan Os man lı hi ma ye si ne geç miş, Os man lı de niz le re

açıl mış, Ka ra de niz Türk gö lü ha li ne ge ti ril miş, Mo ra ya rı ma da sı, Ro -

dos, Gi rit, Sa kız gi bi bir çok Ege ada sı alın mış, Kaf kas ya ele ge çi ril miş,

Bağ dat, Teb riz, Ye men, Su ri ye, Irak, Lüb nan, Mı sır, Fi lis tin, Ku düs,

Fas, Tu nus, Ce za yir, Do ğu Ana do lu, Ba ha rat Yo lu, Le his tan gi bi da ha

pek çok yer Os man lı top rak la rı na ka tıl mış tır.

Türk le rin me de ni ka rak ter le ri nin çok faz la ifa de si ol mak la bir lik -

te, fet het tik le ri yer le re gö tür dük le ri ye ni lik ler de bu nun en gü zel ka nıt -

la rın dan bi ri ola rak sa yı la bi lir. Ör ne ğin Türk le rin Ce za yir'i fe tih le riy le
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il gi li ola rak, Ce za yir 1962'de öz gür -

lü ğü ne ka vuş tu ğun da, mil li ha re -

ke tin li der le rin den Al bay Mu han -

du'l-Hacc şu açık la ma yı yap mış tır:

Her şe yi hat ta bir mil let olu şu mu -

zu Türk le re borç lu yuz. Os man lı -

lar gel di ği za man biz ler kor san dık.

Yüz ler ce ka bi le den mü te şek kil dik.

Os man lı lar ba şı mı za bir pa şa ge tir -

di ler. Da ğı nık aşi ret le ri bi ra ra ya

top la dı lar. On la rı bir ka vim ha li ne

koy du lar. Bu ka vim 300 yıl mer ke -

zi Türk ida re si al tın da kal dı. Bir li -

ğin kud re ti ni öğ ren di. Türk le rin

yar dı mıy la mil let ha li ne gel dik.70

Ce za yir li al ba yın Türk ler hak -

kın da söy le dik le ri, Türk düş man la rı nın at tık la rı if ti ra la ra da bir ya nıt

ni te li ğin de dir. Türk le rin, git tik le ri yer le re yı kım de ğil, tam ter si ne dü -

zen gö tür dük le ri nin ifa de si dir.

Bir Fas ga ze te si olan El Alem'de ya yın la nan "Os man lı İm pa ra tor lu -

ğu'nun Çö kü şün den So rum lu İn gil te re'dir" baş lık lı ma ka le de yu ka rı da -

ki sa vı des tek le mek te dir:

Os man lı lar İs lam dün ya sı nın sa vu nul ma sı için dört yüz yıl sa vaş ver di ler.

Türk ege men li ği, ne Arap top rak la rı nın iş ga li de mek tir ne de ele ge çi ril me -

si... Sa de ce Müs lü man bir dev let ten baş ka bir Müs lü man dev le te ik ti da rın

dev re dil me si söz ko nu su ol muş tur. Bu nun için dir ki Mı sır hal kı Haç lı la r'a,

Mo ğol la r'a, Fran sız la r'a ve İn gi liz le re kar şı koy du ğu gi bi Türk le re kar şı

koy ma mış tır. Mı sır lı lar, Türk ege men li ği ne bağ lı kal mış lar ve dev le tin ken -

di için de ken di le ri ne dü şen gö re vi al mış lar dır. Pe ki ne den bu Os man lı düş -

man lı ğı?71 

Sa mi mi sar fe dil miş tüm bu söz ler Türk Mil le ti'nin İs lam dün ya -
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sın da ki öne mi ni vur gu la mak için ye ter li dir. Ay nı za man da Türk le rin

ha ki mi yet le ri al tı na al dık la rı böl ge ler de ki top lum lar ta ra fın dan na sıl

be nim sen di ği ni gös ter me si ba kı mın dan da önem li dir. Ro man ya'nın

es ki ad li ye ba kan la rın dan Mon si eur Dis ses cu da söy le dik le riy le bun -

la rı doğ ru la mak ta dır:

Kim ne der se de sin biz Ro men ler bu gün kü mev cu di ye ti mi zi Türk le rin ul vi -

ce nap lı ğı na borç lu yuz. İda re le ri al tı na al dık la rı mil let le re kar şı ha ki ki bir

şev kat, mü rüv vet ve mü sa ha ma kar lık ile mu ame le et me miş ol say dı lar, on la -

rın ye ri ne biz her han gi bir kom şu mil le tin ta hak kü mü al tı na gir miş bu lun -

say dık, şu an da bir tek Ro men kal maz dı... 72 

Av ru pa lı ta rih çi Ric hard Pe ters ise "Türk ler asır lar bo yun ca bir çok

mil let le re ha kim ol du lar fa kat on la rı asi mi le et me ye as la gay ret et me di ler. On -

la ra hür ri yet ver di ler ve din ve kül tür le ri nin ya şa nma sı na mü sa ade et ti ler"73
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di ye rek Türk Milleti hakkında öne sürülen hezeyanlara  en güzel şe-

kilde cevap vermiştir. 

Yi ne za ma nı mı zın ta nın mış Ma car ta rih çi le rin den Kaldy-Nagy

"The Cash Bo ok of the Ot to man Tre asury in Bu da in the Ye ars 1558-

1560" ad lı ma ka le sin de yi ne Türk kül tür ve me de ni ye ti ne dik kat çe ker:

1558-60 ta rih le ri ara sın da Os man lı Dev le ti'nin Ma ca ris tan'dan top la dı ğı 6

mil yon kü sür ak çe ver gi ye mu ka bil, bu ra ya 23 mil yo nun üze rin de mas raf

yap tı ğı nı böy le ce İs tan bul'dan -sö mü rül dü ğü ön ce le ri bir kı sım Ba tı lı ta rih -

çi ler ta ra fın dan sa vu nu lan- Ma ca ris tan'a 17 mil yon ak çe ma li yar dım ya -

pıl dı ğı nı or ta ya koy mak ta dır. Bun dan baş ka Türk ler Bal kan lar da pek çok

mad di eser bı rak mış lar dır. Mo ra'da muh te lif şe hir ler de yüz ler ce eser bı rak -

mış ol ma la rı nı, yal nız Rus çuk'ta 33 ca mi, mes cit ve tek ke bı rak mış ol ma la -

rı nı bu açı dan izah et mek müm kün dür.74 

Bunlar da açıkça göstermektedir ki Osmanlılar fethettikleri ülke-

leri, 19. yüzyılın sömürgeci devletleri gibi asla sömürmemişler, bu ül -

ke le rin halk la rı nın hak la rı na say gı gös ter miş ler dir. Bu nun ne de ni pa -

di şah la rı nın dev let an la yış la rı ve te ba la rı na ba kış açı la rı dır. Çün kü Os -

man lı pa di şah la rı fet het tik le ri yer ler de ya şa yan hal kın ken di le ri ne

Yüce Al lah'ın bir ema ne ti ol du ğu nu dü şün müş ler dir. On la rı hi ma ye

et mek ve hiç  kim se nin on la ra zu lüm yap ma ma sı nı sağ la mak ise pa di -

şa hın gö rev le ri ara sın da sa yıl mış tır. Hat ta öy le ki, Fa tih İs tan bul'u fet -

het ti ği za man pat rik ha ne ye çok ge niş im kan lar ta nı mış, böy le ce pat -

rik ha ne ilk de fa Türk -

ler za ma nın da bir

muh ta ri ye te ka vuş -

muş tur.75 
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Ya ban cı Gö züy le Türk İn sa nı
Ta rih te pek çok hü küm dar, dev let ada mı, si ya set çi, as ker ya da

ta rih çi, Türk Mil le ti'nin va sıf la rı nı ta rif eden ve on la rın üs tün ah la ki

özel lik le ri ni açık la yan yo rum lar da bu lun muş lar dır. Bun la rın bir kı s -

mı nı şöy le sı ra la ya bi li riz:

İs veç kra lı XII. Char les'ın (De -

mir baş Şarl) Tür ki ye'ye sı ğın mak zo -

run da kal dı ğın da ki iz le nim le ri:

Şef ka tin, cö mert li ğin, asa le tin, ne za ke -

tin esi ri yim. Türk ler be ni iş te bu el -

mas ba ğa sar dı lar. Bu ka dar şef kat li,

bu ka dar na zik bir mil le tin ara sın da

hür bir esir ola rak ya şa mak, bil sen ne

ka dar tat lı!... 76 

18. yy'da Os man lı top rak la rın da

ya şa yan Com te de Bon ne val (Hum ba -

ra cı Ah met Pa şa):

Çün kü Türk le ri se vi yo rum. On lar (san ki) cen net ten bir kö şe olan bu eş siz

mem le ke te ya kı şan eş siz in san lar. Ya ra tı lış la rın da gök yü zü ne mah sus bir

yü ce lik, gö nül alış la rın da ise bir te va zu var. Bu bü yük ruh lu mil le tin ara -

sın da va ta nı mı unut mak tan kor ku yo rum. Va tan aziz ve pek aziz. La kin

Türk de aziz ve çok aziz.77

M. Ba udi er ("His to rie de la re li gi on des Turcs" ad lı ese rin de):

Türk ler, mer ha met, şef kat ve in san la ra yar dım da bü tün mil let le re ve hat ta

Hı ris ti yan la ra da üs tün dür ler.78

XV. yüz yıl gez gin le rin den Ta fur: 

Türk ler ko nuş ma la rın da dost ve ne şe li, ye mek ve har ca ma la rın da çok asil ve

ha yır se ver dir ler.79 

Ge ne ral Char les Ro yan:

Türk ler ara sın da ge çir di ğim iki yıl dan faz la za man için de edin di ğim tec rü -
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be le ri me da ya na rak he men be lirt me li yim ki, da ha uy gar ol mak la şöh ret yap -

mış mil let le rin, Türk le rin ah lâk ve ka rak ter le ri ko nu sun da sa hip bu lun duk -

la rı bil gi ler ve ka na at ta ma miy le ha ta lı ve al da tı cı dır... 80

Fran sız şa iri La mar ti ne:

Türk ler bir ırk ve bir mil let ol mak hay si ye tiy le yer yü zü nün en şe ref li in san -

la rı dır. Ka rak ter le ri pek asil ve yü ce dir... Asa let le ri alın la rın da ve amel le rin -

de ya zı lı dır... Bü tün ha re ket le ri asi la ne dir ve vecd ile ya şa yan duy gu lu bir

mil let tir. On la rın yur du efen di ler di ya rı dır, kah ra man lar, şe hit ler ül ke si dir.

Ben ce in sa ni ye te şe ref ve ren böy le bir mil le tin düş ma nı ol mak in san lı ğın

düş ma nı ol mak tan fark sız dır. Böy le bir le ke den Al lah be ni ko ru sun.81 

Ge ne ral Çar ne yev:

Türk le rin dü zi ne ler le mil le ti ida re ede bil me le rin de ki mu vaf fa ki ye tin sır rı nı

da an lı yo rum. On lar mil let le ri bir kez ye ni yor lar. Fa kat ka zan dık la rı za fe ri

ruh lar da ve ne sil ler de ya şat ma yı bi li yor lar.82

Türk dos tu Fran sız ya zar Pi er re Lo ti:

Türk asil le rin asi li dir. Yap ma ol ma yan, gös te ri şi bu lun ma yan bu pek yük -

sek asa let ona ta bi atın he di ye si dir.83

Com te de Mar sig li:

Os man lı Türk le ri nin mil li se ci ye si ni teş kil eden va ka rın, ağır baş lı lı ğın tas -

vi ri ko lay de ğil dir.84

18. yüz yıl da İs veç'in İs tan bul Bü yü kel çi si olan ve Os man lı mü es -

se se le ri ile teş ki lâ tı hak kın da yaz dı ğı ye di cilt lik ese ri ile ta nı nan Mo -

urad gea d'Ohs son:

Os man lı Türk le ri, di ğer fa zi let le ri ka dar dü rüst lük ve doğ ru luk gi bi Ku -

ran'ın en kuv vet li hü küm le ri ne da ya nan me zi yet le ri iti ba riy le de şâ ya nı

tak dir dir ler. İç ti mai ni zâ mın Os man lı lar ara sın da kur du ğu mü na se bet le rin

hep si ne te miz yü rek li lik le, iyi ni ye tin hâ kim ol du ğu an la şıl mak ta dır.85 

12. yüz yıl da ya şa mış olan An tak ya Pat ri ği Sür yâ ni Mi kâ il de Va -

kâ yi nâ me sin de, es ki Türk fa zi let ve ah lâ kı ile il gi li ola rak şun la rı ya zar:

Türk le rin me zi yet le ri var dır. Sah te kâr lık, ya lan bil mez ler ve doğ ru luk tan

ay rıl maz lar.86
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Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun li ya kat, ah lak, mad di-ma ne vi di sip -

lin ve ça lış ma üze ri ne ku ru lu ol du ğu nu be lir ten bir baş ka Av ru pa lı

yo rum ise şöy le dir:

Tür ki ye 'de şah si me zi yet ve ka bi li yet ten baş ka hiç bir şe ye kıy met ve ril mez.

Bu nun ye ga ne is tis na sı Os man lı ha ne da nı dır. Ne sep ve ır si yet bir şey ifa de

et mez... Her kes li ya kat, bil gi, ah lak ve se ci ye si ne gö re bir mev ki ye ta yin edi -

lir. Ah lak sız, bil gi siz ve tem bel ler hiç bir za man yük sek mev ki le re çı ka maz -

lar. Os man lı lar'ın mu vaf fa ki ye ti ve bü tün dün ya ya ha kim bir ırk ol ma la rı -

nın hik me ti bu dur; Türk le rin en bü yük düş ma nı bu dur.87 

Bu ifa de ler de Türk le rin in sa ni ve ah la ki yön le ri nin ne de re ce ge -

liş miş ol du ğu nu gös ter me si ba kı mın dan önem li dir. Yük sek kül tür ve

me de ni yet le ri nin da ha pek çok ör ne ği var dır. Şe hir le rin de ki dü zen,

gü ven lik ve hu zur bu nun bir ör ne ği dir. 

Ta rih te Türk düş ma nı ola rak ta nı nan Fran sız Gu er bi le, im pa ra -

tor luk dev ri Tür ki ye si'nde ki em ni yet ve asa yiş ile il gi li ola rak şu yo ru -

mu yap mış tır:

İs tan bul'da ve Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun bü tün şe hir le rin de gö rü len em -

ni yet ve asa yiş, hiç bir te red dü de im kân ver me ye cek şe kil de or ta ya koy mak -

ta dır ki, Türk ler gö rül me miş bir şe kil de ve son de re ce me de ni dir ler ve uzun

sü re it ham edil dik le ri, suç lan dık la rı, bar bar lık la hiç bir alâ ka la rı yok tur.88 

17. yüz yıl da The ve not da ay nı nok ta ya işa ret et miş tir:

Bir mil yon luk bü yük İs tan bul şeh rin de dört yıl da dört ka til va ka sı gö rül me -

miş tir. Ti ca ri em tia ile do lu olan mu az zam ker van sa ray lar bir tek adam ta -

ra fın dan ko ru nu yor... Türk ler çok din dar, in sa ni yet se ver ve şef kat li dir ler.

Ara la rın da iç ki, ku mar ve kav ga yok tur.89 

Bu iki ör nek de yi ne Türk le rin me de ni ah lak la rı nın top lum ya şan -

tı la rı na olan yan sı ma sı dır ve ya ban cı la rın he men dik kat le ri ni çek me si

açı sın dan önem li dir.

Os man lı ta ri hi ya za rı Avus tur ya lı Ba ron von Ham mer ese ri nin 19

cilt lik Fran sız ca ter cü me si nin 1835'de çı kan ön sö zü ne şöy le gi rer: "Os -

man lı İm pa ra tor lu ğu ge niş bir im pa ra tor luk tur. Ve ta rih ba kı mın dan son suz
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önem ar z e der… Bir dev dir ki, güç lü kol la rı, ay nı za man da üç kı ta yı kav rar.

Bü tün im pa ra tor luk lar gi bi bir gün dü şer se As ya, Af ri ka ve Av ru pa kı ta la rın -

da bı ra ka ca ğı en kaz bu üç kı ta yı kap la ya cak tır… Os man lı İm pa ra tor lu ğu bu -

gün (1835) bi le gü cü nün do ru ğun da iken ha iz ol du ğu ge niş lik ten da ha ge niş

ül ke le ri elin de tut mak ta dır."90

Fran sız dü şü nür le rin den Re ne Her pin şöy le ya zar:

Tür ki ye bu gün (1629) dün ya nın ge ri ka lan bü tün dev let le ri nin top lam

gü cü üze rin de bir kud re te ha iz dir.91 

Bir le şik Ame ri ka'nın Os man lı Dev le ti nez din de son bü yü kel çi si

olan Fran sız müs teş ri ki (do ğu bi lim ci si) Sa uva gat:

İs lam ta ri hi Os man lı lar de re ce sin de güç lü ve is tik rar lı bir si ya si ya pı ya şa -

hit ol ma mış tır... Bil has sa 16. ve 17. asır lar bo yun ca Av ru pa'nın en bü yük,

en ge niş, en is tik rar lı ve en mu az zam ma li kay nak la ra sa hip dev le ti, Os man -

lı idi. İda re ci ha zı Os man lı hal kı nın ya rar la rı na gö re dü zen len miş mun ta -

zam bir teş ki lat tı. Do nan ma sı bü tün Ak de niz'e ege men di. Türk le rin en bü -

yük er dem le rin den bi ri olan di sip lin, im pa ra tor lu ğun her ye rin de hü küm -

ran dı. İs tan bul dün ya nın en bü yük me de ni yet mer ke zi ola rak, her zi -

ya ret eden Av ru pa lı gez gi nin göz le ri ni ka maş tı rı yor du.92

Al man müs teş ri ki Ba bin ger:

Os man lı İm pa ra tor lu ğu ger çek bir ci han dev le ti (Welt re ic hes) idi.93 

İn gi liz ta rih çi si Dow ney:

Os man lı Dev le ti ci han ta ri hi nin en şa şır tı cı, en

ha ri ku la de te za hür le rin den bi ri dir. Bü tün Ak -

de niz uy gar lı ğı nı bir im pa ra tor luk ta top la ma ya

te şeb büs et miş tir.94

İn gi liz ta rih fi lo zo fu Toyn bee:

Bü tün ta rih bo yun ca Or ta Do ğu' yu ege men -

li ğin de bir leş ti ren tek dev let Os man lı İm -

pa ra tor lu ğu'dur. (Bal kan lar ve Arap ül ke le ri).

Bu nu ne Pers ne Ro ma, ne Arap im pa ra tor luk -

la rı ba şa ra ma mış lar dır.95
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Toyn bee ay rı ca Os man lı Dev le ti'nin,

Arap ça ko nu şan bü tün ka vim le ri ay nı dev le -

tin ça tı sı al tın da top la dı ğı na da dik kat çe ker.

Os man lı'nın ye ri ne ge çen sö mür ge ci Av ru pa

dev let le ri nin hiç bi ri nin, ne İn gil te re, ne Fran -

sa, ne İtal ya, ne de Rus ya'nın bu ül ke le ri Os -

man lı de re ce sin de iyi yö ne te me dik le ri ni,

çok kı sa za man da da yer le ri ni Bal kan ve Arap

dev let le ri ne bı rak tık la rı nı, hal bu ki bu ül ke le -

ri, Os man lı'dan da ha iyi yö ne te cek le ri id di -

asıy la Os man lı'nın elin den al dık la rı nı an la tır. Or ta Do ğu'ya ta rih bo -

yun ca ve gü nü mü ze ka dar en iyi yö ne ti min Os man lı ta ra fın dan ge ti -

ril di ği ni, Os man lı'nın hak kıy la Ro ma İm pa ra tor lu ğu'nun va ri si bu lun -

du ğu nu da söz le ri ne ek ler.96 

So nuç ola rak, Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun, bu im pa ra tor lu ğu

asır lar bo yu üs tün ba şa rı lar la yö ne ten Türk sul tan la rı nın ve Türk in sa -

nı nın say gın lı ğı or ta da dır. Ar şiv ler ya ban cı göz lem ci le rin bu yön de ki

ifa de le riy le do lu dur. Bu ra da ve ri len ler ise el bet te sı nır lı bir kaç ör nek -

ten iba ret tir.

Tüm bun lar gö z ö nü ne alın dı ğın da, Türk le rin in san lık ta ri hi bo -

yun ca di ğer mil let le re kı yas la ge rek dev let le riy le, ge rek se fert le riy le

son de re ce me de ni ve ile ri bir ya şam sür dük le ri an la şı lır. Bu bö lüm de

yer ve ri len ta ri hi ger çek ler den, ya ban cı ta rih çi ve göz lem ci le rin fi kir le -

rin den de an la şıl dı ğı gi bi Türk le rin, hak la rın da ki çir kin it ham lar la hiç -

bir il gi le ri yok tur. Tüm ta ri hi de lil ler ve şa hit ler Türk le rin müs tes na

özel lik le re sa hip, ilim-ir fan sa hi bi, me de ni ve gü zel ah lak lı in san lar ol -

duk la rı nı or ta ya koy mak ta dır. 
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So nuç

Bu bö lü mün ba şın da, "in san lar ara sın da bir ırk ay rı mı ya pı la maz,

mil let le ri de ğer li kı lan et ken ise on la rın ta rih le ri ve bu ta rih için de ser -

gi le dik le ri ah lak özel lik le ri dir" de miş tik. Bö lüm bo yun ca in ce le di ği -

miz bil gi ler ise, bu kıs tas lar kar şı sın da Türk Mil le ti'nin çok üs tün ve

şe ref li bir mil let ol du ğu nu gös ter mek te dir. Türk ler, ta ri he yön ver miş,

bü yük me de ni yet ler kur muş ve üs tün ah lak özel lik ler ser gi le miş kök -

lü ve onur lu bir mil let tir.

Türk düş man la rı nın bu nu bil me dik le ri ni dü şü ne me yiz. On lar da

el bet te düş man ol duk la rı mil le tin va sıf la rı nın bi lin cin de dir ler. Ama

düş man lık la rı, on la rı Türk Mil le ti' ni kö tü le me ye it miş tir. "Bar bar lık",

"il kel lik", "vah şi lik" gi bi bir ta kım kav ram la rı, bu kav ram lar la as lın da

hiç bir şe kil de iliş ki len di ri le me ye cek olan asil Türk Mil le ti'ne at fet miş -

ler, bu şe kil de Türk le re duy duk la rı nef re te kendilerince bir da ya nak

bul ma ya ça lış mış lar dır.

Char les Dar win de ay nı ko num da dır. Dar win'in, Türk le rin ger -

çek ta ri hi ni hiç bil me di ği dü şü nü le mez. An cak ama cı ger çek le re da ya -

lı bir yo rum yap mak de ğil, İn gi liz em per ya liz mi nin çı kar la rı nı ko ru -

mak ol du ğu için, Türk le ri ka sıt lı ola rak kö tü le miş tir. Bri tan ya İm pa ra -

tor lu ğu'nun Os man lı'yı par ça la yıp Türk Mil le ti'ni kö le leş tir me pla nı na

"bi lim sel" des tek sağ la ya bil mek için, "Türk ler ya kın da yok ola cak aşa -

ğı bir ırk tır" gi bi he ze yan lar ser gi le mek ten ve bu nu bi lim adı na söy le -

di ği ni id dia et mek gi bi bir ya la nı or ta ya at mak tan çe kin me miş tir. 

Do la yı sıy la Dar win, iki bin yıl lık Türk ta ri hi nin ger çek le ri nin tü -

mü ne yüz çe vi ren, Türk le ri en ol ma dık bir sı fat la ka ra la ma ya ça lı şan ve

or ta ya at tı ğı ya lan la Türk Mil le ti'nin yok ol ma sı nı ümit eden bü yük bir

Türk düş ma nı dır. Di ğer tüm Türk düş man la rı na söz de bi lim sel bir te -

mel sağ la dı ğı için de, bel ki "Türk lü ğün en bü yük düş ma nı" sa yı la bi lir.

Bu du rum da mil le ti ni ve va ta nı nı se ven her Türk'ün de Dar win'i

düş man ola rak ka bul et me si ge rek mek te dir. 
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n ce ki bö lüm ler de Dar win'in Türk Mil le ti'ni he def alan çir -

kin it ham la rı nı ve bu it ham la rın em per ya liz min Türk Mil -

le ti'ni he def alan plan la rı na na sıl des tek sağ la dı ğı nı gör dük. Dar wi -

nizm'in bu ka ran lık yü zü nün ta ri hi miz de mey da na ge tir di ği et ki yi

gör dük ten son ra gü nü mü ze ka dar ge len yan sı ma la rı na de ğin mek te de

ya rar var. Çün kü ya kın ta ri hi miz de Türk le re kar şı gi ri şi len her tür

düş man ca ey lem ve sal dı rı nın ar ka sın da ay nı tez yat mak ta dır. Dar -

win'in Türk Mil le ti'ni he def alan bu he ze yan la rı Ba tı lı kay nak lar da

söz lük le re va rın ca ya ka dar yer al mış, ge li şen kit le ile ti şim tek no lo ji si

ara cı lı ğıy la on mil yon lar ca ki şi ye ulaş tı rıl mış ve böy le lik le dün ya ya

"bar bar Türk ler" yalanı telkin edilmek istenmiştir. Batı'da bazı kesim-

lerin, Sevr'den bu gü ne de ğiş me yen, aziz Türk Mil le ti'ni dış la ma ya ve

ez me ye yö ne lik ara yış la rı nın ar ka sın da bu ırk çı ve Türk düş ma nı gö -

rüş ler yer al mak ta dır. Pet rus Dozy'ler den ırk çı daz lak la ra va rın ca ya

ka dar tüm Türk düş man la rı, fik ri da ya nak la rı nı Dar wi nizm'den al -

mak ta dır lar. 

Gü nü müz de baş ta Al man ya ol mak üze re neo-Na zi ırk çı la rı nın

Türk soy daş la rı mı za kar şı ger çek leş tir dik le ri sal dı rı la rın ar dın da da,

19. yüz yıl da atı lan bu ırk çı ve Türk düş ma nı slo gan la rın bü yük ro lü

var dır. Na zizm'in za ten Dar wi nist te me le da ya lı bir ide olo ji ol du ğu

dik ka te alın dı ğın da bu nok ta da ha iyi an la şı lır. 

Son yıl lar da baş ta Al man ya'nın So lin gen, Mölln şe hir le rin de ve



Hol lan da'nın çe şit li böl ge le rin de ya şa yan soy daş la rı mı za kar şı gi ri şi -

len ey lem ler gi bi, ya kın ta ri hi miz de dün ya nın çe şit li yer le rin de Türk -

le re yö ne lik uy gu la nan po li ti ka lar da as lın da ay nı kap sa ma gir mek te -

dir. So ğuk sa vaş dö ne min de SSCB'de Türk le re ya pı lan sür gün, asi mi -

las yon ça lış ma la rı ve bas kı lar ha len da ha ha fı za lar dan si li ne bil miş de -

ğil dir. Bu bas kı la ra özel lik le de Kı rım, Öz bek ve Kır gız Türk le ri he def

ol muş tur. Bul ga ris tan'da uy gu la nan vah şi ce yön tem ler de Türk düş -

man lı ğı nın bir baş ka te za hü rü dür. Bun dan baş ka Kıb rıs me se le sin de

Avrupa'da bazı çevrelerin Türklere karşı sergilediği haksız tutum ve

bunun yanı sıra AB sürecinde Türkiye'ye yönelik izlenen taraflı politi-

kanın altında da benzeri ön yargılar yatmaktadır. Tüm bunların köke-

ni, Avrupalı söz konusu çevrelerin "tarihi" Türk düşmanlığının yansı-

malarıdır.

Ya kın za man da ger çek leş ti ri len bu olay lar dan bir ka çı nı bi raz da -

ha de tay lı ola rak ha tır la mak ta ya rar var. Al man neo-Na zi le ri Ka sım

1992'de Türk le ri he def se çe rek Mölln şeh rin de kat li am yap mış lar dı.

Ar dın dan Ma yıs 1993'de So lin gen kat li amın da beş Türk'ün neo-Na zi -

ler ta ra fin dan ya kıl ma sı üze ri ne, Mölln'de ki sah ne ler So lin gen'de tek -

rar ya şan dı. Ola yın Türk düş man lı ğın dan kay nak la nan ırk çı bir sal dı -

rı ol du ğu açık tı. Hat ta San Fran cis co Exa mi ner ga ze te si nin 1 Ni san 1997

ta rih li sa yı sın da ya yım la nan ha ber de: "So lin gen'de ki sal dı rı, Al man ta ri -

hi nin Na zi dö ne min den bu ya na en kan lı ırk çı sal dı rı sı dır" de ni li yor du. Yi -

ne ay nı dö nem ler de (1997) He iger se el bach'da çı ka rı lan bir yan gın da

ise bir Türk bi rin ci kat ta ki evi nin pen ce re sin den at la mış ve ya ra lan -

mış tı. Po lis, apart ma nın ar ka sın da çi zil miş hal de Ga ma lı Haç bu lun -

du ğu nu söy le di. Bu olay lar la eş za man lı ola rak Det mold'ta mey da na

ge len olay da yan la rın da bı çak ve beyz bol so pa la rı bu lu nan ve "Türk -

ler Dı şa rı" slo ga nı atan al kol lü as ker ler iki Türk'e sal dır mış lar dı. Ben -

ze ri sal dı rı la rın ar dın dan da olay ye ri nin ya kın la rın da Ga ma lı Haç çi -

zim le ri ne rast la nı yor du.

Bun dan baş ka Hol lan da'nın La hey ken tin de Türk le re yö ne lik bir
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sal dı rı da ha ger çek leş ti. Söz ko nu su sal dı rı da da bir Türk ka dın ve beş

ço cu ğu öl dü rül dü. Ar dın dan Türk ler ta ra fın dan dü zen le nen yas yü rü -

yü şün den son ra yü rü yü şü dü zen le yen le rin ev le ri ne, üzer le ri ne Ga ma -

lı Haç çi zil miş im za sız teh dit mek tup la rı gel di. Mek tup lar "ölüm" teh -

dit le ri içe ri yor du. 

Türk le re kar şı uy gu la nan tüm bu hak sız mu ame le ve acımasız ey -

lem ler, ırk çı lı ğa da ya lı bir Türk düş man lı ğın dan kay nak lan mak ta dır.

Al man ya'da bu ırk çı lı ğın fik ri to hum la rı nı atan ki şi ise yi ne Char les

Dar win'dir. Dar win'in te ori si, onun ateş li bir hay ra nı olan Ernst Ha ec -

kel ta ra fın dan Al man ya'ya ta şın mış, Na zi ha re ke ti ise Ha ec kel'den il -

ham ala rak yük sel miş tir. Hit ler ve di ğer Na zi ide olog la rı, ırk çı fi kir le -

ri ni Dar wi nizm'e da ya na rak sa vun muş lar dır. Gü nü müz de ki neo-Na -

zi ler de Dar wi nizm'den ve Dar win'in Türk ler hak kın da he ze yan la rın -

dan güç bul mak ta dır lar. 

Türk düş man lı ğı yan sı ma la rı nın gö rül dü ğü ül ke yal nız ca Al man -

ya de ğil dir. Yu na nis tan'da ki Ba tı Trak ya Türk le ri de çok uzun sü re dir

Neo-Na zi le rin Müs lü man la ra yö ne lik ey lem le ri nin en kor kunç la rın dan bi ri de üç Türk'ün
daz lak lar ta ra fın dan di ri di ri ya kıl dı ğı Mölln fa ci asıydı. Bu fa ci anın ar dın dan So lin gen'de de
beş Türk daha diri diri yakıl dı. 



ırk çı bir po li ti ka nın mağ dur la -

rı ko nu mun da dır. Sos yal ya şa -

mın he men her ala nın da ikin ci

sı nıf in san mu ame le si gör mek -

te dir ler. Ör ne ğin Türk asıl lı la -

rın si ya se ten ör güt len me le ri ni,

aday ol ma la rı nı, ol sa lar bi le

se çil me le ri ni ön le mek için, on -

la ra, hiç bir dün ya ül ke sin de

bu lun ma yan zor luk lar çı ka rıl -

mak ta dır. Yu na nis tan'da zo -

run lu eği tim 9 yıl dır ve eği tim

bir üst okul da sı nav sız, ke sin -

ti siz sür dü rü le bi lir. An cak,

Türk azın lık okul la rın da 6. yı -

lın so nun da sı nav ka zan ma

ko şu lu ko nul muş tur. Amaç

Türk azın lı ğın eği ti mi ni ya rı da

kes mek tir. Da ha bun lar gi bi

sa yı sız ırk çı uy gu la ma söz ko -

nu su dur. 

Ya kın ta ri hi miz dün ya nın da ha pek çok ye rin de Türk so yu na

men sup in san la rın ma ruz kal dı ğı bu tip in san lık dı şı ey lem ler le do lu -

dur. Ör ne ğin 80'li yıl lar ve ön ce sin de Bul ga ris tan Türk le ri nin uğ ra dı ğı

zu lüm ve asi mi las yon ça lış ma la rı da bu ko nu ya ör nek ve ri le bi lir. Bul -

ga ris tan'da ki soy daş la rı mı zın zor la isim ve so yad la rı de ğiş ti ril me ye

ça lı şıl mış, Türk çe ko nuş ma la rı ya sak lan mış tır. Bu ra da ki 2 mil yon

Türk'ün ca mi le re ve mes cit le re git me le ri en gel len miş, iba det hür ri yet -

le ri el le rin den alın mış, sün net ya sak lan mış, Türk okul la rı ka pa tıl mış,

üs te lik bun la ra kar şı di re nen ler ölü me ka dar va ran ce za la ra çarp tı rıl -

mış lar dır. Ama tüm bun la ra, bu gün in san hak la rı sa vu nu cu su ol du ğu -
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nu id dia eden ve her fır sat ta Tür ki ye'yi eleş ti ren Batı dünyasının

önemli bir kesimi sessiz kalmıştır. İşte bu ayrımcılığın sebebi

Avrupa'daki kimi çevrelere geçmişten kalan ırkçı mirastır. 

Bul ga ris tan'da Türk le re ya pı lan bu haksız mu ame le da ha ön ce

1913 ta ri hin de Bal kan Sa va şı sı ra sın da da ya şan mış tır. Bul gar lar gir -

dik le ri Türk şe hir ve köy le rin de in san lık dı şı vah şet ler ser gi le miş ler -

dir. Fran sız ya zar ve su ba yı Pi er re Lo ti bu olay la rın he men aka bin de

Edir ne ve do lay la rı na git miş, bu ra da ki ür kü tü cü man za ra yı biz zat

ken di göz le riy le gör müş, olay la rı bi re bir mü şa ha de et miş ve halk la tek

tek ko nuş ma im ka nı bul muş tur.97 Pi er re Lo ti'nin 1913'ler de İn gi liz ve

Fran sız ba sı nın da ya yın la nan "Bul gar Vah şe ti  ve Me za li mi " an la tan

ma ka le le ri bu ko nu da ki ger çek le ri tüm açık lı ğıy la or ta ya koy ma sı ba -

kı mın dan önem li dir. 

Öte yan dan Sov yet Rus ya za ma nın da da Rus ya fe de ras yo nu na

bağ lı Türk ler asi mi le edil me ye ça lı şıl mış tır. Sov yet ler bu amaç la Türk -

le ri da ğı nık böl ge le re yer leş tir miş ler ve bağ lan tı la rı nı ta ma men ke se -

cek for mül ler uy gu la mış lar dır. Ay nı şe kil de, Sta lin dö ne min de Tür ki -

Neo-Na zi ler ya kın za man da Türk ler'e kar şı, Al man ta ri hi nin Na zi dö ne min den son ra ki en
kan lı ırk çı sal dı rı la rı nı yap mış lar dır. 
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ye ile sı nır böl ge de ya şa yan Ahıs ka Türk le ri yer le rin den ko pa rı la rak

Si bir ya baş ta ol mak üze re Sov yet ler Bir li ği'nin çe şit li yer le ri ne da ğı tıl -

mış lar dır. Yer le ri ne ise Hı ris ti yan Gür cü ler yer leş ti ril miş tir. Rus ya'nın

Kaf kas ya po li ti ka sı Tür ki ye sı nı rın da Hı ris ti yan Gür cü ve Er me ni ler -

den olu şan bir gay ri  müs lim halk oluş tu ra rak, Tür ki ye'nin Türk dün -

ya sı ile ir ti ba tı nı kes mek ol muş tur. Ruslar Türkleri eski kültürlerinden

koparmak ve aralarındaki Türk birliğini bozmak için alfabelerini de-

ğiştirmiştir. Böylece Türkiye ve Türkler arasında tüm bağlar koparıl-

maya çalışılmıştır.  

Kıb rıs'ta da Türk ler ben zer olay lar ya şa mış lar, in san lık dı şı zu -

lüm ve bas kı la ra ma ruz kal mış lar dır. Özel lik le 1963-74 dö ne min de

Rum lar Türk le re kar şı bü yük bir vah şe te gi riş miş ler, çok sa yı da

Günü müz fa şist le ri de ata la rı gi bi ya şa dık la rı ha yat ve sert lik
yan lı sı tu tum la rıy la top lum için teh li ke ol maya devam et mek -
tedir ler.



it ler'in "Ari ır kın üs tün lü ğü" ile il gi li te ori le ri ni bes le yen en önem li kay nak la -
rın ba şın da Dar win'in te ori si ge li yor du. Na zi li de ri, "Ari ır kın üs tün lü ğü"nün
"do ğa" ta ra fın dan var edil di ği ne ina nı yor du. Hit ler'in ken di si de bir ev rim ci ol -
du ğun dan ki ta bı "Me in Kampf" (Kav gam) da özel lik le ırk lar ara sın da ki mü ca -

de le den söz edi yor du. Araş tır ma cı la ra gö re, ki ta bı na bu is mi ver me si de te sa düf de ğil di.
Ki ta bı 1944'de 11 mil yon adet sat tı ve Al man ya'da ev rim ci fi kir le rin yay gın laş ma sı na ön-
a yak ol du.

Hit ler'in "Ku zey Av ru pa Al man la rı'nı in san lık ta ri hin den çı ka rın, ge ri ye may mun
dan sın dan baş ka bir şey kal maz"1 der ken da yan dı ğı dü şün ce de, in san la rın may mun dan
ev rim leş ti ği ni sa vu nan ve do la yı sıy la ba zı la rı nın ha la "may mun" sta tü sü nü ko ru yor ola -
bi le ce ği so nu cu nu ve ren Dar wi nist fi kir ler di.

Step hen Jay Go uld, Hit ler'in bir ev rim ci ol du ğuy la il gi li, çok güç lü de lil teş kil eden
bir ma ka le ya yın la dı. Bu ya zı da, "hem aka de mik hem de pro fes yo nel çev re ler ta ra fın dan
iti bar gö ren bir İn gi liz yo rum cu yu; Ben ja min Kidd'i" ta nı tı yor du. Go uld'a gö re Kidd, Al -
man ya'da "Dar win'in dokt ri ni nin bir sa vaş se be bi ha li ne gel di ği ne" ina nı yor du. Ar dın -
dan Go uld, Hit ler Al man ya sı ile il gi li söz le ri ne şöy le de vam edi yor du: "Po li tik ve as ke -
ri ki tap lar da, sa vaş ve bas kı (şid det) dokt ri ni ni be nim se yen po li ti ka la rın te me lin de Dar -
win'in te ori le ri nin yat tı ğı ya zar."2

Al man ya'da Dar wi nizm'in bir baş ka önem li et ki si, ün lü ev rim ci bi yo log Ernst Ha -
ec kel'in üze rin de gö rül dü. Ha ec kel Al man ya'da "Mo nist Ce mi ye ti ni" oluş tur du. Mo -
nizm, tüm ger çek li ği sa de ce mad de ye da yan dı ran ate ist bir fel se fey di ve He ac kel Al man -
ya'nın ırk çı lık, nas yo na lizm ve em per ya lizm ko nu la rın da bir nu ma ra lı ide olo gu ol du.3

Ha ec kel'in be lirt ti ği ne gö re Al man ya'da Dar win'in te ori si bü yük bir se vinç le kar şı lan dı.
Bun dan ce sa ret le Ernst Ha ec kel, "Na tu ral Cre ati on" ad lı ki ta bın da şöy le di yor du:

"Dar wi nizm ya da ayık la ma te ori si, ta ma mıy la aris tok ra tik tir, çün kü en iyi ola nın
ha yat ta kal ma sı fik ri ne da ya nır. Ge liş mey le ge len iş bö lü mü, in san la rın özel lik le ri
ara sın da da ha bü yük var yas yon la rın oluş ma sı na ne den olur ki, bu da bi rey ler ara sın -
da da ha faz la eşit siz lik, fa ali yet le rin de, eği tim le rin de ve ya şam ko şul la rın da da eşit -
siz lik do ğu rur."4

Ha ec kel gi bi ev rim ci le rin ge ri de bı rak tık la rı mi ras üze rin de 20. yüz yıl da or ta ya çı -
kan iki bü yük ırk çı re jim, ya ni fa şizm ve onun bir ver si yo nu olan Nas yo nal Sos ya lizm,
Dar wi nist dü şün ce yi ken di le ri ne te mel al dı lar. Yap tık la rı her tür kan lı ey le mi ken di le -
rin ce bi lim sel ve hak lı bir ze mi ne yer leş tir miş ol du lar. Dar wi nizm ırk çı li der le rin, uy gu -
la dık la rı vah şet ler de hem ken di le ri ni ra hat lat ma la rı na hem de dı şa rı dan ge len tep ki le re
kar şı ken di le ri ni sa vun ma la rı na ya rı yor du.



1 Carl Cohen, Communism, Facism and Democracy, New York: Random House Publishing, 1967, s. 408-
409

2 Paul G.Humber, "Hitler's Evolution Versus Christian Resistance", Vital Articles on Science/Creation,
www.icr.org/pubs/imp/imp-181.htm

3 Henry Morris, The Long War Against God: The History and Impact of the Creation, Evolution, Conflict,
8.b. Michigan:Baker Book House, Mart 1996, s. 73

4 Anton Pannekoek, Marksism and Darwinism, Chıcago Charles H. Kerr Company Co-Operative,
Copyright, 1912, Charles H. Kerr Company, 5. Bölüm

5 Henry Morris, The Long War Against God: The History and Impact of the Creation, Evolution, Conflict,
8.b. Michigan: Baker Book House, March 1996, s. 81

Na sıl Adolf Hit ler, uy gu la dı ğı
si ya set te Sos yal Dar wi nizm'i kul lan -
dıy sa, Be ni to Mus so li ni de İtal ya'yı
em per ya list te mel le re otur ta bil mek
için Dar wi nist kav ram lar dan ya rar -
lan mış tı. Be ni to Mus so li ni de bir ev -
rim ciy di ve Dar wi nist kav ram la rı ko -
nuş ma la rın da sık sık kul la nı yor du.
İn gi liz İm pa ra tor lu ğu'nun za yıf la ma -
sı ile il gi li ola rak şu nu id dia et miş ti:

"İn gil te re'nin sa va şa gir me yi is -
te me me si an cak İn gi liz İm pa ra -
tor lu ğu 'nun ev rim sel ola rak çö -
kü şü nü gös ter mek te dir."5

Gö rül dü ğü gi bi, top lum sal ya pı
Mus so li ni'ye gö re bi yo lo jik ev rim
mo de li nin bir kop ya sıy dı. Böy le lik le
İn gil te re ya şam mü ca de le sin de öne
ge çe mi yor, ge ri de ka lı yor du. 

II. Dün ya Sa va şı'nın so nun da fa şiz min tem sil ci le ri de ta ri he gö mül dü ler. An cak yi -
ne de Dar wi nizm'in ırk çı yo ru mu, ço ğu kez nas yo na lizm9 adı al tın da, var lı ğı nı sür dür dü.
Bu gün dün ya da ha la ta raf tar la rı olan nas yo na list fi kir ler, yi ne ka çı nıl maz ola rak Dar -
win'in ku ra mı na da ya nır lar. Bel ki bu ide olo ji ye ka pı lan ço ğu in san bu nun far kın da bi le
ol ma ya bi lir; an cak ide olo ji nin ön de ge len le ri bu nun far kın da dır lar ve ev ri min te me lin de
yer alan "ya şam mü ca de le si" kav ra mı nı sü rek li ola rak ayak ta tut ma ya ça lı şır lar.

Çün kü eğer bir in san, yer yü zün de ki fark lı ırk la rın ya da mil let le rin var lı ğı nın, on lar
ara sın da bir ya şam mü ca de le si nin ne de ni ol du ğu nu dü şü nü yor sa, Dar wi nist ol mak zo run -
da dır. Ken di si ni böy le ta nım la mı yor ola bi lir, ama so nuç de ğiş mez. Çün kü Dar wi nizm,
"ya şam mü ca de le si" kav ra mı nın ye ga ne "söz de bi lim sel" te me li dir. Bu ger çe ğin pra tik so -
nu cu ise şu dur: Nas yo na liz min ya şa ma sı için, Dar wi nizm'in de ya şa ma sı ge rek li dir. İş te
bu iliş ki ne de niy le, dün ya nın dört bir ya nın da ki nas yo na list re jim ve akım lar, Dar wi -
nizm'i des tek ler ler. "Ta ban" bun dan ha ber siz ol sa da, li der kad ro lar bu des te ği el al tın dan
yü rütür ler.

Benito Mussolini ve Adolf Hitler



DARWIN'İN TÜRK DÜŞMANLIĞI

Bun lar dan baş ka gü nü müz de de Türk le rin Av ru pa Bir li ği üye li ği

sü re cin de kar şı kar şı ya kal dık la rı mu ame le, bu ta ri hi ba kış açı sı nın

tam bir ka lın tı sı şek lin de dir. Av ru pa Bir li ği'ne üye ülkelerin bir kısmı

baş ka hiç bir ül ke ye koş ma dık la rı şart la rı Tür ki ye'ye koş muş lar, sü rek -

li zor luk çı kar mış lar, son de re ce ada let siz bir tu tum ser gi le miş ler dir.

Öy le ki, Lit van ya gi bi ba ğım sız lı ğı nı ye ni ka zan mış, eko no mik ve si ya -

si du ru mu Tür ki ye'den da ha par lak ol ma yan ül ke ler ile ba zı Or ta Av -

ru pa ül ke le ri ne AB he men ka pı la rı nı aç tı ğı hal de, Tür ki ye'nin ko nu -

mu nu sü rün ce me de bı rak ma yı ter cih et miş tir. AB'ne gi riş sü re ci miz

bo yun ca ya şa dı ğı mız di ya log lar ve ta lep ler in ce le ne cek olur sa, bazı

Av ru pa lı la rın bi lin çalt la rın da ha la 19. yüz yıl dan mi ras bir "Türk düş -

man lı ğı"nın bu lun du ğu açık ça gö rü lür. 

Bu düşmanlığın en önemli fikri dayanağı ise, bu kitap boyunca

incelediğimiz gibi, Darwinizm'dir. İnsanları Allah'ın yaratmadığı,

maymun benzeri canlılardan evrimleştikleri yalanınıöne süren

Darwin, asil Türk Milleti'ni ise kendince "yarı maymun" saymış ve

Avrupalı ırkların da Türk Milleti'ni yok etmelerini istemiştir.

Dünyanın farklı bölgelerindeki Türk düşmanlarının çok farklı anlayış-

ları olabilir. Ama onları birleştiren ortak özellik, hepsinin yegane söz-

de "bilimsel" dayanaklarını evrim teorisinde bulmalarıdır...
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n ce ki bö lüm ler de Dar wi nizm'in Türk düş man lı ğı nın en

önem li fik ri da ya na ğı ol du ğu nu, Türk Mil le ti'nin be ka sı na

kas te den odak la rın sözde "bi lim sel" des tek le ri ni Dar wi -

nizm'den al dık la rı nı in ce le dik. 

Dar wi nizm'in, Türk Mil le ti'nin be ka sı na yö ne lik ola rak oluş tur -

du ğu bir baş ka teh dit ise, Türk Mil le ti'nin bir li ği ne kas te den bir ta kım

ide olo jik akım la rı bes le me si dir. Bun la rın ba şın da ko mü nizm ge lir.

Ko mü nizm, 1960'lar dan bu ya na Tür ki ye'de baş ta bir kı sım genç -

ler ve ay dın lar ol mak üze re ge niş bir kit le yi et ki le miş bir ide olo ji dir.

Bu ide olo ji ye ka pı lan lar, yıl lar ca Yü ce Türk Dev le ti'ne kar şı si la ha sa -

rıl mış lar, ül ke yi ka na bo ğan te rör ey lem le ri ger çek leş tir miş ler dir. Ken -

di mil li kim lik le ri ni unut muş lar, ta ri he dam ga sı nı vu ran Türk kah ra -

man la rı nın de ğil, Marx'ın, Le nin'in, Mao'nun hay ran la rı ha li ne gel miş -

ler, on la rın pos ter le ri ile yü rü müş ler dir. Şan lı türk bay ra ğı na de ğil,

Ko mü nist Rus ya'nın ya da Kı zıl Çin'in bay rak la rı na say gı duy muş lar -

dır. İs tik lal Mar şı ile de ğil, Ko mü nist En ter nas yo nal'in mar şı ile coş ku -

ya ka pıl mış lar dır. Son 15 yıl dır ise bu ide olo ji bu kez bö lü cü lü ğün ide -

olo jik te me li ha li ne gel miş, ül ke mi zin Gü ney do ğu'su nu he def alan bö -

lü cü te rö rün da ya na ğı ol muş tur. 

Kı sa ca sı Türk Mil le ti'nin düş ma nı olan fik ri akım lar sa yıl dı ğın da

bun la rın ba şın da ko mü nizm gel mek te dir. 

Ko mü niz min ye ga ne "bi lim sel" da ya na ğı ise Dar wi nizm'dir. 
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Mark sizm ve Dar wi nizm

Mark sizm'in ku ru cu su Karl Marx, ta ri hin ge li şi mi ni eko no mi ye

da yan dı rı yor du. Onun yanılgılarına göre toplum, ta rih için de çe şit li ev -

re ler den ge çi yor du ve eko no mi, di ğer her şe yin be lir le yi ci siy di. Marx,

ay rı ca top lum la rın bir ge li şim sü re ci için de bir bir le ri ni iz le dik le ri ni dü -

şü nü yor du. Kö le ci top lum fe odal top lu ma, fe odal top lum ka pi ta list

top lu ma dö nüş müş tü, so nun da bir dev rim sa ye sin de sos ya list top lum

ku ru la cak ve ta ri hin en ile ri ev re si ne va rı la cak tı. Ya ni top lum la rın ta ri -

hi ge li şi mi ni kendince ev rim ci bir yak la şım la açık lı yor du. Di ğer bir de -

yiş le Karl Marx, Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ese riy le kar şı laş ma dan

ön ce de ev rim ci man tı ğı be nim se miş ti. An cak Marx ve bü yük yol da şı

En gels, bir şe yi açık la mak ta zor la nı yor lar dı: Can lı la rın na sıl var ol du -

ğu so ru su nu... Bu konuyu kendilerince açıklayamadıkça, dini reddet-

meleri mümkün değildi. İdeolojileri ise dini reddetme temeli üzerine

oturtulmuştu. Eğer bu sözde açıklamayı getirmeyi başaramazlarsa,

tüm tarihi maddeye dayandırmaları mümkün olamazdı.

Bir ateist olan ve evrendeki her türlü olayı, ekonomiyi, tarihi di-

yalektik bakış açısıyla açıklamaya çalışan Marx'ın imdadına çağdaşı

Darwin'in evrim teorisi yetişmiştir. Evrim teorisi, hiçbir bilimsel daya-

nağı olmamasına rağmen güçlü olanın ayakta kalabilmesi için doğada

sürekli bir mücadelenin olduğunu iddia ediyordu. İşte bu düşünce,

Marx'ın sınıflararası mücadeleyi ve buna bağlı olarak tarihte meydana

gelen değişimi, sözde bilimsel bir zemine oturtmasına olanak sağladı.

Bu ne den le Marx, Tür le rin Kö ke ni (Ori gin of Spe ci es'i) isim li ki ta bı

eli ne alır al maz ken di fi kir le ri ne ze min oluş tur du ğu nu gör dü. Marx'ın

Dar win'in fi kir le ri ni ne de re ce be nim se di ği 16 Ocak 1861'de Fer di nand

Las sal le'a yaz dı ğı mek tup ta açık ça or ta ya çık mak ta dır:

Dar win'in ki ta bı (Tür le rin Kö ke ni) çok önem li ve ta rih te ki sı nıf sa va şı mı nı

do ğa bi li mi açı sın dan des tek le di ği için ba na çok uy gun dü şü yor... 98

Sa hip ol du ğu ev rim ci ba kış açı sı se be biy le ger çek ten de Dar -
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win'in fi kir le ri Marx'a çok uy gun du. Ay rı ca ide olo ji si nin aç maz la rı nı

da bu te oriy le ya ma ya bi lir di. Bu ne den le hiç va kit kay bet me den Dar -

win'in te ori si ni prog ra mı na al dı. Böy le ce Dar win ve Marx'ın öğ re ti le ri,

bi ri or ga nik dün ya da, di ğe ri ise in san top lu luk la rı üze rin de ev rim te -

ori si ni söz de po zi tif bir bi lim ha li ne ge tir di.

Dar wi nizm tam is te ni len za man da gel miş ti; te ori or ta ya çı kar çık -

maz sos ya list ler Dar wi nizm'le ken di te ori le ri nin doğ ru lan dı ğı nı ve ta -

mam lan dı ğı nı zannettiler. Or ga nik dün ya da bi le sü rek li ge li şim (ev -

rim) ol du ğu fik ri on la ra gö re, Marx'ın sos yal ge liş mey le il gi li te ori si nin

des tek len me si an la mı na ge li yor du. Marx "Bi zim te ori miz ev ri min te -

ori si dir; ez ber le ne cek ve me ka nik ola rak yi ne le ne cek bir dog ma de ğil dir."99

der ken, Dar wi nizm'le olan sı kı bağ la rı nı bir kez da ha vur gu lu yor du.

Yi ne En gels'e yaz dı ğı 19 Ara lık 1860 ta rih li mek tu bun da, Dar win'in ki -

ta bı için "Bi zim gö rüş le ri mi zin ta bii ta rih te me li ni içe ren ki tap bu dur

iş te" di yor du. En gels de Dar wi nizm'in ken di ide olo ji le ri için ne de re -

ce önem li ol du ğu nu kav ra mış ve Marx'a şöy le yaz mış tı: "Şu an da oku -

mak ta ol du ğum Dar win'in ça lış ma sı muh te şem."100

Marx, Dar win'e olan
sem pa ti si ni, en bü yük
ese ri sa yı lan Das Ka pi -
tal'i Dar win'e it haf ede -
rek de gös ter miş ti. Ki -
ta bın Al man ca bas kı sı -
na el ya zı sıy la şöy le
yaz mış tı: "Char les Dar -
wIn'e, ateş lİ bİr hay ra nı
olan Karl Marx'tan." 
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Marx, ay rı ca Dar win'e olan sem pa ti si ni en bü yük ese ri "Das Ka pi -

tal"i Dar win'e it haf ede rek de gös ter miş ti. Ki ta bın Al man ca bas kı sı na

el ya zı sıy la şöy le yaz mış tı: "Char les Dar win'e, ateş li bir hay ra nı olan

Karl Marx'tan." Darwin gibi Marx da gelişimin yasasını keşfettiğini

düşünmüştü. Darwinistler'in –bilimsel tek bir bulguya dahi sahip ol-

madıkları halde- canlı hayatın gelişimini kademeli olarak değerlendir-

meleri gibi, Marx da tarihi aşamalı olarak değerlendirmişti. Hem Marx

hem de Darwin "gelişim" teziyle ortaya çıkmışlardı. Bu nedenle sa-

vundukları görüşler benzerlik gösteriyordu. Engels Darwin'i, onu

Marx'la eş tutacak biçimde övüyor ve "Darwin nasıl organik doğadaki

evrim yasasını keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim

yasasını keşfetti" diyor, ama ciddi bir şekilde yanılıyordu. Nitekim

Darwin'in ardından özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında ardı ardına el-

de edilen sayısız bilimsel bulgu, Darwin'in teorisinin hiçbir bilimsel

değeri olmadığını ispatlıyordu. Amerikalı botanik profesörü Conway

Zirckle, komünizmin kurucularının Darwinizm'i neden kararlılıkla be-

nimsediklerini ise şöyle anlatır:

Marx ve En gels, ev rim te ori si ni, Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı ya -

yın la nır ya yın lan maz be nim se di ler... Ev rim, ko mü niz min ku ru cu la rı için,

in san lı ğın do ğa üs tü bir gü cün mü da ha le si ol ma dan na sıl or ta ya çık mış ola -

bi le ce ği so ru su na ge ti ri len ce vap tı ve do la yı sıy -

la sa vun duk la rı ma ter ya list fel se fe nin te mel le ri -

ni des tek le mek için kul la nı la bi lir di. Da ha sı,

Dar win'in ev ri mi yo rum la ma bi çi mi—ya ni ev -

ri min bir do ğal se lek si yon sü re ci için de ge liş ti ği

te ori si—on la ra o za ma na dek ha kim olan te  olo -

jik dü şün ce le re kar şı koy ma fır sa tı ve ri yor du.

Do ğal se lek si yon te ori si sa ye sin de, bi lim adam -

la rı or ga nik dün ya yı ma ter ya list bir ter mi no lo ji

ile yo rum la ma şan sı el de et miş olu yor lar dı.101 

Tom Bet hell ise, Marx'la Dar win ara sın -

da ki bağ lan tı nın asıl se bep le ri ni şöy le açık lar:
Friedrich Engels



Marx Dar win'in ki ta bı na eko no mik se bep ler do la yı sıy la hay ran kal ma mış -

tır. Marx'ın Dar win'in ki ta bı na hay ran lı ğı nın en önem li ne de ni Dar win'in

ev re ni nin ta ma men ma ter ya list ol ma sı dır. Bu önem li nok ta da Dar win ve

Marx ger çek bi rer yol daş tı lar.102

Bu, ger çek ten çok önem li bir tes pit tir. Çün kü Marx ile Dar win'in

en önem li or tak nok ta la rı te ori le ri nin din siz lik te me li üze ri ne otur ma -

sı dır. Ma ter ya list En gels, Dar win'e bu nok ta da olan hay ran lı ğı nı şöy le

ifa de et miş ti: "Ta bi at me ta fi zik ola rak de ğil, di ya lek tik ola rak iş le mek te dir.

Bu nun la il gi li ola rak her kes ten ön ce Char les Dar win'in adı anıl ma lı dır."103 

Elbette bu, Engels'in büyük bir yanılgısıydı. Çünkü bilimin de sa-

yısız bulguyla ortaya koyduğu gibi evrenin ve canlılığın kökeni

Yaratılış'tır ve canlı ve cansız tüm varlıklar Yüce Allah'ın takdir ettiği

kader içerisinde varlıklarını devam ettirirler. En gels bir baş ka ese rin de

Dar win'le il gi li gö rüş le ri ni şu söz ler le di le ge ti ri yor du: "... Dar win, bü -

tün or ga nik var lık la rın, bit ki le rin, hay van la rın ve in sa nın ken di si nin, mil -

yon lar ca yıl dır ola ge len bir ev rim sü re ci nin ürün le ri ol du ğu nu ka nıt la ya rak

me ta fi zik do ğa gö rü şü ne en ağır dar be yi in dir di."104

Bu sözleri Engels'in ne kadar büyük bir yanılgı

içinde olduğunu bir kez daha ispatlamaktaydı.

Zira, Engels diğer tüm evrimciler gibi, bilimsel

olarak hiçbir dayanağı olmayan birtakım varsa-

yımın gerçek olduğu yalanına kanmıştı. Bun dan

baş ka May mun dan İn sa na Ge çiş te Eme ğin Ro lü

ad lı ese ri ni ya yın la ya rak Dar win'in te ori si ni he -

men be nim se di ği ni gös ter miş ti. En gels bun la ra

ek ola rak, do ğa bi li min iler le me sin de ki üç önem -

li des tek ten bi ri ola rak Dar wi nizm'i gös te ri yor ve

şöy le di yor du:

"1859'da Char les Dar win, te mel ya pı tı Tür le rin

Kö ke ni'ni ya yın la mış tır. Bu ya pıt, bir yüz yıl dan

faz la sü ren ev rim fik ri nin ge li şi mi ni ta mam la mış
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Leon Trotsky

Mao Tse Tung



ve mo dern bi yo lo ji nin te mel le ri ni kur muş tur. Bu bu luş la rın fel se fi öne mi,

do ğal ge liş me nin di ya lek tik ni te li ği ni özel lik le öz lü bir bi çim de or ta ya koy -

muş ol ma la rın da dır."105

Bu ifa de le rin den de an la şıl dı ğı gi bi En gels, Dar win'in ev rim ku -

ra mı nın ken di ate ist dün ya gö rü şü ne bi lim sel bir des tek oluş tur du ğu -

nu zan ne de rek se vin miş ti. An cak böy le bir se vin ce ka pıl mak ta bi raz

ace le ci dav ran mış, ya şa dı ğı dö ne min il kel bi lim an la yı şı onu önem li

bir ya nıl gı ya dü şür müş tü. Ni te kim 20. yüz yı la gi ril di ğin de ge li şen bi -

lim sa ye sin de, Dar win'in id di ala rı nın ge çer siz li ği an la şı la cak, ev rim

te ori si nin öne sür dü ğü fi kir le rin yal nız ca bir "ha yal gü cü nün ürün le ri"

ol du ğu or ta ya çı ka cak tı. (Bkz. Ev rim Al dat ma ca sı, Ha run Yah ya)

Marx ve En gels'in ya nı sı ra di ğer ko mü nist li der ler de ev rim ciy -

di ler. "Le nin, Trotsky ve Sta lin, tü mü ate ist ev rim ci ler di."106 Rus Ko -

mü nist Dev ri mi'nin Le nin ile bir lik te iki bü yük mi ma rın dan bi ri olan

Le on Trotsky ise "Dar win'in bu lu şu tüm or ga nik mad de ala nın da di -

ya lek ti ğin (di ya lek tik ma ter ya liz min) en bü yük za fe ri ol du" yo ru mu -

nu yap mış tı.107 Ben zer şe kil de, Çin ko mü niz mi nin ku ru cu su Mao Tse

Tung da "Çin sos ya liz mi nin te me li ni, Dar win'e ve ev rim te ori si ne da -

yan dır dı ğı nı" açık ça be lirt miş tir.108

Ne ti ce de, ko mü nist le rin yap tı ğı, bi yo lo jik ev ri mi, ta ri he ve top lu -

ma uy gu la mak ol du. Top lum için de ki de ği şim le ri, sıç ra ma la rı, yı kım -

la rı ve dev rim le ri ev ri min ta bi bir sey ri ola rak de ğer len dir di ler. Bu ne -

den le de Char les Dar win, ge rek ko mü niz min ku ru cu la rı için, ge rek se

on la rın izin den yü rü yen ler için çok önem li ve de -

ğer li bi riy di.

Mark sizm-Dar wi nizm bağ lan tı sı bu gün her -

kes çe ka bul edi len, çok açık bir ger çek tir. Karl

Marx'ın bi yog ra fi si ni an la tan ki tap lar da da hi bu

bağ lan tı ya yer ve ril mek te dir. Ör ne ğin Ön cü Ya -

yı ne vi ta ra fın dan ya yın la nan bir bi yog ra fi de bu

bağ lan tı şöy le ta rif edi lir:
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Dar wi nizm, Mark sist fel se fe yi des tek le yen, ger çek li ği ni ka nıt la yan ve ge liş -

ti ren bir di zi ger çe ği tak dim et ti. Dar wi nist ev rim ci fi kir le rin ya yıl ma -

sı, top lum da bir bü tün ola rak Mark sist dü şün ce le rin emek çi halk ta -

ra fın dan kav ra nıl ma sı için el ve riş li ze min ya rat tı… Marx, En gels ve

Le nin, Dar win'in dü şün ce le ri ne bü yük de ğer ver di ler ve bun la rın ta şı dı ğı

bü yük bi lim sel öne me işa ret et ti ler, böy le lik le bu dü şün ce le rin yay gın laş ma -

sı na hız ka zan dır dı lar.109

Da ha ön ce de be lir til di ği gi bi, ko mü niz min ku ru cu la rı ta ra fın dan

bu den li yü cel ti len ev rim te ori si, do ğal ola rak on la rın ta kip çi le ri ta ra -

fın dan da ha ra ret le be nim sen di. Dün ya nın her ne re sin de olur sa ol sun,

her tür lü ko mü nist re jim ya da ha re ket, Dar wi nizm'i so nu na dek sa -

vun du, onu ken di en tel ek tü el ça tı sı nın te mel taş la rın dan bi ri ola rak

ka bul et ti. Ko mü nizm ile bir lik te "ırk" mü ca de le si, "sı nıf" mü ca de le si -

ne dö nüş tü rül müş tü. 

Bu Dar wi nist ko mü nist li der le rin en ün lü le rin den bi ri ve kuş ku -

suz en kan lı la rın dan bi ri si Jo seph Sta lin'di. Sta lin, Çar lık dö ne min de -

ki ço cuk luk yıl la rın da Hı ris ti yan eği ti mi ve ren bir oku la git miş ti. Ve

okul da ge çir di ği yıl la rın bü yük bö lü mün de de inanç lı bir Hı ris ti yan dı.

An cak bir gün bir ki tap oku du ve ha ya tı de ğiş ti. Ki tap, Ori gin of Spe ci -

es (Char les Dar win'in Tür le rin Kö ke ni isim li ki ta bı) idi. Ate iz mi be nim -

se dik ten son ra da kı sa bir sü re için de Ko mü nist Par ti saf la rı na ka tıl dı.

60 mil yon in sa nın ha ya tı na ma lol du ğu tah min edi len yö ne ti mi bo yun -

ca da, ev rim pro pa gan da sı na bü yük bir önem ver di. Oto bi yog ra fi sin -

de şöy le ya zı yor du:

Okul lar da ki öğ ren ci le ri mi zin zih ni ni al tı gün de ya ra tı lış ef sa ne sin den te -

miz le mek için on la ra üç şe yi özel lik le öğ ret me li yiz: Dün ya nın ya şı nı, je olo -

jik ori ji ni ni ve Dar win'in öğ re ti le ri ni.110

Gö rül dü ğü gi bi Mark sist ön der ler Dar wi nizm'e sa hip çı kı yor ve sa -

vun duk la rı ko mü nist ide olo ji için bu nun ne den li önem li ol du ğu nu fark

ede bi li yor lar, bu ne den le de ilk iş ola rak Dar wi nizm'i eği tim prog ram la -

rı na koy du ru yor lar dı. Bu ko nu da John N.Mo ore ise şöy le söy le mek te dir:
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S.S.C.B.'nin li der le ri nin dü şün ce le ri nin kök le ri çok de rin ev rim ci bir ba kış

açı sı na da yan mak ta dır.111

Ro bert M. Yo ung ise The Dar win De ba te, Mar xism To day ad lı ese -

rin de şöy le ya zar: 

Ev rim te ori si nin gö rüş le ri, Mark sizm 'le ta ma men uyum lu dur. İn sa noğ lu -

nun kö ken le ri ve ak lın ta ma men do ğa güç le ri ne da ya lı açık la ma sı, di ğer se -

kü le rist ler gi bi Mark sist le re de hoş gö rün müş tür.112

Tüm bun la rın so nu cun da gör mek te yiz ki, Mark sizm ve Dar wi -

nizm iki ba ğım sız te ori de ğil dir. As lın da ger çek te her iki te ori nin al tın -

da da ay nı pren sip yat mak ta dır. İki si bir bü tü nü oluş tu rur. Dar win'in

pren sip le ri, in san la rın ara sın da Marx'ın pren sip le ri doğ rul tu sun da ya -

şa nır. Bu na da ya na rak şu nu söy le mek müm kün dür: Her tür lü sol ha -

re ke tin fel se fi te me lin de ev rim te ori si nin vaz ge çil mez bir ye ri var dır.

Ve do la yı sıy la her tür lü sol ha re ket ve her tür lü sol re jim, ken di si ne

fel se fi da ya nak ve meş ru iyet sağ la mak için, ev ri mi be nim se me ye ve

bu nu top lu ma be nim set me ye mec bur dur. 

Gö rül dü ğü gi bi, in san lı ğa za rar ve ren, on la rı boz gun cu luk ve sa -

vaş la ra iten, pek çok ide olo ji nin ar dın da Dar wi nizm var dır. Bir bi rin -

den tü müy le fark lı gö rü nen, hat ta bir bi ri nin zıt tı bi li nen ide olo ji ler bi -

le tek bir nok ta da, Dar wi nizm te me lin de bir leş mek te dir. Ör ne ğin gü -

nü müz dün ya sı nın bü yük bir bö lü mü Hit ler ve Sta lin'i zıt ku tup la ra

men sup zan ne der. Bu, bir ba kı ma doğ ru dur, an cak di ğer yan dan bir -

leş tik le ri önem li bir çiz gi var dır. Her iki si de zul mü sa nat ha li ne ge tir -

miş ve mil yon lar ca in sa nı kat let miş ler dir. Bu nu ya par ken her iki si de

Dar wi nizm'i önem li bir araç ola rak kul lan mış lar dır. Pa ul G. Hum ber

"Hit ler's Evo lu ti on Ver sus Chris ti an Re sis tan ce" ad lı ma ka le sin de Sta -

lin ve Hit ler ara sın da ki bu or tak nok ta ya işa ret ede rek şun la rı söy ler: 

Sta lin ka sıt lı ola rak Dar win'i seç miş tir. Hit ler ise güç lü ola nın ha yat ta kal -

ma sı nı dün ya ya zor la ka bul et tir me ye ça lış mış tır.113

Fa şist Al man ya ile Ko mü nist Rus ya ara sın da fel se fi açı dan çok

bü yük bir ben zer lik var dır. Her iki to ta li ter re jim de Dar wi nizm'den
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des tek bul muş tur. Ev rim te ori si ni eleş ti ren dün ya ca ün lü isim ler den

bi ri olan Dr. Henry Mor ris, bu ko nu ya şöy le de ği nir:

Ev rim ci li ğin en acı mey ve le ri ara sın da; Karl Marx'ın (onu iz le yen En gels,

Le nin, Sta lin, Mao..) ve Adolf Hit ler'in (Ni etzsc he ve Ha ec kel'in fi kir le ri ne

da ya nı yor du) ön cü lü ğü nü yap tı ğı, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar za lim

sis tem ler var dır. Hem Marx hem de Hit ler'in ken di ata la rıy la, ar ka daş la rıy -

la ve va ris le riy le bir lik te ku ram cı ev rim ci ol ma la rı çok an lam lı dır. Ken di

top lu luk la rı nı ev rim ci öner me ler üze ri ne kur ma ya ça lış mış lar dır. Ev rim ci -

lik -özel lik le de Dar win ci lik şek lin de- bu iki be la dan çok faz la so rum lu dur.114

Ko mü nizm ve Te rör
Anarşi ve terör Marksizm'in ve Leninizm'in değişmez bir yönte-

midir. Sov yet Rus ya'nın ku ru luş aşa ma la rın da Le nin'in mil yon lar ca

in sa nı öl dürt tü ğü, ya kın geç miş te Mao'nun Kı zıl Çin'de mu ha lif le ri ni

"100 Çi çek Aç sın" kam pan ya sı ile kı yı ma ta bi tut tu ğu, Sta lin'in yap tı ğı

kat li am lar la ta ri he geç ti ği, Kam boç ya'nın Mark sist li de ri Pol Pot'un 9

mil yon luk ül ke nin üç mil yo nu nu kat le de rek Hit ler'in ünü nü bi le ge ri -

de bı rak tı ğı ta ri hin bi li nen ger çek le ri dir. Ame ri ka lı si ya set bi lim ci Sa -

mu el Fran cis, bu ko nu da şu yo ru mu ya par:

Marx ve En gels, dev ri min her za man kuv vet zo ruy la ola ca ğı nı sa vu nur lar.

Dev rim ci le rin, ha kim gü ce kar şı şid det kul lan mak zo run da ol duk la rı ko nu -

sun da ıs rar lı dır lar ve her za man te rö riz me ver dik le ri des te ği açık ça be lirt -

miş ler dir.115

Te rö rün sis tem li ola rak kul la nıl ma sı yö nün de Le nin'in son de re -

ce açık ifa de le ri var dır:

Pro pa gan da cı lar her gru bu ba sit bom ba for mül le riy le do nat ma lı lar. On la ra

işin ma hi ye ti hak kın da açık la ma lar yap ma lı ve ge ri si ni on la ra bı rak ma lı lar.

Grup lar, der hal as ke ri eği tim le ri ne, ope ras yon la ra ka tı la rak baş la ma lı lar.

Ba zı la rı bir ca su sun öl dü rül me işi ni ve ya bir po lis ka ra ko lu bas ma gö re vi ni

üst len me li. Bir kıs mı ise ban ka soy ma lı.116

Biz po li tik öl dü rül me le re ke sin lik le kar şı de ği liz... Sa de ce ge niş halk kit le le -
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riy le doğ ru dan bağ lan tı lı olan bi rey sel te rö rist ha re ket ler de ğer ta şır lar.117 

Ba zı kim se ler bi zi za lim li ği miz se be biy le ayıp la dık la rı za man, bu ki şi le rin en

ba sit Mark sist pren sip le ri da hi na sıl unu ta bil dik le ri ne hay ret et mek te yiz.118

Rus ya'da ki Ekim dev ri mi nin Le nin'le bir lik te en önem li li de ri

olan Trotsky ise tüm bu an la tı lan la rı pe kiş ti ren bir ifa de sin de şöy le de -

miş tir:

Fa kat ih ti lal, ih ti lal ci sı nıf tan em rin de ki bü tün yön tem ler le ga ye si ne var ma -

sı nı ta lep eder, -eğer ge re kir se si lah lı bir ayak lan ma ile- eğer mec bur olur sa

te rö rizm le.119 

Karl Marx ise baş ka bir ifa de sin de şun la rı söy le miş tir: "Ayak lan ma sa vaş

ka dar bir sa vaş tır." Marx si lah lı ayak lan may la il gi li bü tün dev rim le rin

ders le ri ni 'dev rim ci' si ya se tin bu gü ne dek bi li nen en bü yük us ta sı olan

Dan ton'un şu söz le riy le özet le miş tir: "Sal dır, sal dır, ge ne sal dır."120 

Anar şizm
Te rör, Mark sist ler ka dar, aşı rı so lun bir baş ka ver si yo nu nu tem sil

eden anar şist ler ta ra fın dan da sa vu nu lur. Anar şizm her tür lü oto ri te,

ik ti dar ve ön ce lik le dev le te kar şı çı kan bir si ya si fel se fe dir. Bi rey için

hiç bir zo run lu luk, yü küm lü lük, ku ral ka bul et mez. Di ni, ah la ki, hu ku -

ki tüm ya sa la rı red de der. Mark sizm'le ay nı fel se fi te me le da ya nan, sa -

de ce ba zı yön tem ler de ay rı lan bu ide olo ji, tüm di ğer Dar wi nist te mel -

li fi kir ler gi bi te rö re sem pa tiy le bak mak ta dır. Anar şist te oris yen le rin

ya zı la rın da te rö rün ge rek li li ği ni sa vu nan sa yı sız ifa de var dır. Ör ne ğin

anar şiz min ku ru cu su ola rak ka bul edi len Ba ku nin, 1869'da ya yın la nan

İh ti lal Pren sip le ri ad lı ya pı tın da şöy le de miş tir:

Biz tah rip ten baş ka ey lem ta nı mı yo ruz. Bu nun la be ra ber bu ey le min ken di -

ni gös te re ce ği şe kil le rin ze hir, bı çak, ip v.s. gi bi son de re ce çe şit li ola ca ğı nı

ka bul edi yo ruz… Ağ la ma ve fi gan ta kip ede cek, 'top lum' kor ku ve vic dan

aza bı için de ola cak tır. Ma ma fih ih ti lal ci ler mah vol muş la rın ağ la ma la rı na

kar şı ka yıt sız lık gös te re cek ler ve hiç bir ta vi ze gir me ye cek ler dir. İh ti lal ci le rin

me to du te rö rist sa yı la bi lir, fa kat bu on la rı vaz ge çir me me li dir. On la rın ni hai
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ga ye si ih ti la li ger çek leş tir mek tir. Kö tü yü yok et me se be bi kut sal dır; Rus top -

ra ğı kı lıç ve ateş le te miz le ne cek tir.

Bö lü cü Te rö rün Fik ri Ze mi ni 
Bu nok ta ya ka dar, ko mü niz min -ve onun bir ver si yo nu sa yı la bi -

le cek olan anar şiz min- Dar win'in ev rim te ori si ile olan iliş ki si ni ele al -

dık. Ay rı ca bu ide olo ji le rin te rö rü ve şid de ti na sıl be nim se di ği ni, bun -

la rı ade ta meş ru bir yön tem ola rak ka bul et ti ği ni be lirt tik. İl ginç olan

bu iki özel li ğin, ya ni Dar wi nist dü şün ce nin ve te rör yan lı sı tav rın, bir -

bi riy le iliş ki li ol ma sı dır.

Ger çek ten de Dar wi nizm, te rö rü meş ru bir yön tem ola rak gö ren

ve sa vu nan sapkın ide olo ji le re fik ri bir ze min sağ lar. Çün kü Dar wi -

nizm, şid de tin, ça tış ma nın, kan lı mü ca de le le rin do ğa ka nun la rı na uy -

gun bir "ge liş me" yön te mi ol du ğu  yalanını sa vun mak ta dır. Dar win,

do ğa da kan lı bir ya şam mü ca de le si ol du ğu nu sa vun muş, ay nı sı nın

top lum için de uy gu lan ma sı nın da in sa nın ev ri min de iler le me sağ la ya -

ca ğı nı öne sür müş tür. Ya ni bir top lum da kan dö kül me si, fark lı grup -

lar ara sın da ça tış ma  lar ya şan ma sı, "dev rim ci ler" le "tu tu cu lar"ın sa vaş -

ma la rı, Dar wi nizm'e gö re iyi ve doğ ru bir şey dir. 

Ko mü nist ler ve anar şist ler ise, te rö re olan bağ lı lık la rı nı Dar wi -

nizm'in bu fel se fe si ile des tek le mek te dir ler. 

Bu ko nu ile il gi li çok ya kı nı mız dan bir ör nek ve re bi li riz: Bu gün

dün ya nın her ye rin de ol du ğu gi bi ül ke miz de de ko mü nist ör güt le rin

ge rek pro pa gan da la rı nın ve ge rek se ör güt i çi eği tim le ri nin önem li bir

par ça sı nı Dar wi nist eği tim prog ram la rı teş kil et mek te dir. Ni te kim, ül -

ke mi zin do ğu sun da fa ali yet gös te ren bö lü cü ör güt, kamp lar da, mi li -

tan la rı na ay lar ca Dar wi nizm eği ti mi ver mek te dir.

Bu eği tim de, el li şer ki şi lik mi li tan grup la rı na bü yük pa no lar üze -

rin de, ev ren de ki her ola yın "tez-an ti tez-sen tez" şek lin de ve "di ya lek -

tik" ola rak ad lan dı rı lan söz de for mü le gö re ge liş ti ği, bun la rın do ğa nın
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di ya lek ti ği, can lı la rın di ya lek ti ği, ta ri hin di ya lek ti ği ola rak üçe ay rıl dı -

ğı an la tıl mak ta dır. Do ğa nın di ya lek ti ği ola rak do ğa da ki her şe yin ev -

rim leş ti ği, can lı la rın di ya lek ti ği ola rak bü tün can lı la rın bir bir le rin den

tü re di ği, in sa nın may mun dan gel di ği ve ta ri hin di ya lek ti ği ola rak da

top lum la rın ko mü nist top lum dü ze ni ne doğ ru ge liş ti ği ve bu sü reç so -

nun da Ko mü nist Kürt Dev ri mi'nin ger çek leş ti re ce ği saf sa ta la rı mi li -

tan la ra aşı lan mak ta dır. Bun dan son ra ki saf ha da mi li tan la ra ge ril la eği -

ti mi ve ril mek te dir. 

Söz ko nu su genç ler al dık la rı Dar wi nist-ma ter ya list eği tim so nu -

cun da, top lum için son de re ce teh li ke li bi rey ler ha li ne gel mek te dir ler.

Bu eği tim ne ti ce sin de, Al lah'ı, di ni ni, dev le ti ni, mil li ve ma ne vi de ğer -

le ri ni red de den, in san la rı, ko lay lık la öl dü rü le bi le cek, vah şi ce kat le di -

le bi le cek bi rer hay van gi bi gö ren in san lar or ta ya çık mak ta dır. 

Unu tul ma ma lı dır ki, ma ne vi de ğer le ri red de den, Al lah'a ve

ölüm den son ra bir he sap gü nü ol du ğu na inan ma yan ki şi ler, her tür lü

ah lak sız lı ğı ve za lim li ği ko lay lık la ya pa bi lir ler. İş te bu yüz den yu ka rı -

da ken di ifa de le ri ni ver di ği miz Mark sist ön der ler ve on la rın iz le ri ni

ta kip eden ki şi ler, be bek le ri, ço cuk la rı, genç le ri, ka dın la rı, yaş lı la rı,

ma sum in san la rı ra hat lık la öl dü re bil mek te dir ler. Çün kü bu in san lar,

fel se fe le ri nin te me li ni da yan dır dık la rı Dar wi nist gö rüş ler doğ rul tu -

sun da, kar şı la rın da ki in san la rın as lın da bi rer hay van ol duk la rı nı, on -

la rı her han gi bir bö ce ği na sıl öl dü rü yor lar sa ay nı ko lay lık la öl dü re bi -

le cek le ri ni dü şün mek te dir ler. 

So nuç ola rak, dün ya da ki kat li am la rın, hun har ca iş le nen ci na yet -

le rin, in san la ra uy gu la nan zul mün, te rö rün, bö lü cü lü ğün, din ve dev -

let düş man lı ğı nın ar ka sın da Dar wi nizm ve ma ter ya lizm eği ti mi al mış

anar şist ler bu lun mak ta dır. İş te bu yüz den Dar wi nizm'in ger çek yü zü -

nün or ta ya çı ka rıl ma sı, genç be yin ler bu saf sa ta lar la yı kan ma dan ge -

rek li ön lem le rin alın ma sı, Türk Mil le ti'nin be ka sı açı sın dan bü yük

önem ta şı yan za ru ri bir ted bir dir. 



DÜNYADAKİ ZULMÜN KAYNAĞI 
DARWIN’İN EVRİM TEORİSİDİR

ADNAN OKTAR: Darwinizmin, materyalizmin yıkılışı dünyada

artık terörün ve anarşinin, kavgaların, savaşların bitişi de anlamına ge-

liyor. Çünkü bütün dünyada çıkan, şu ana kadar oluşan terör, anarşi

ve savaşların arkasında, anlaşmazlıkların arkasında Darwinizm var-

dır. Bunu, benim Yaratılış Atlası isimli kitabımı okuyanlar görürler.

Artık dünya kardeşliğinin, dünyanın birlik ve beraber olmasının

önünde hiçbir engel kalmadı. Artık Hz. İsa (as)’ın inişini bekliyoruz.

Bu Altınçağı, güzel çağı bekliyoruz. Hz. Mehdi (as)’ın zuhurunu bek-

liyoruz. Avrupa, Amerika, Rusya bütün dünya kardeş olacak. Çok

muhteşem, güzel bir medeniyet oluşacak. Bu Altınçağ’da dünyada

mutluluk içinde yaşayacağız. İnşaAllah, Allah’ın dilemesiyle.

Türkiye’de inançlı insanların sayısı çok yükseldi. Şu an

Darwinizm'e inanmayanların sayısı %95. %95 insanlar Allah’a inanı-

“DARWINİZM TERÖRÜ ZEMİNDE GELİŞTİREN BİR SİSTEMDİR,

TERÖR GELİŞME ZEMİNİNİ DARWINİZM’İN ORTAMINDA BULUR.

YANİ BİR BATAKLIKTA NASIL BİR SİVRİSİNEK ÜRERSE,

DARWINİZM’İN BATAKLIĞINDA DA TERÖR ÜRÜYOR.”

(Sayın Adnan Oktar'ın Amerikan Halk Radyosu Röportajı, İstanbul, 11 Ekim 2008)



yorlar Türkiye’de. Bu çok mükemmel

bir şey, Avrupa’da da bu oran yaklaşık

bu derecelere geldi. Bu orana geldi

Allah’a inananların sayısı, yani

%75-85 arasında değişiyor.

Amerika’da da bu oran çok

yüksek,  bu büyük bir başarı,

Allah’ın meydana getirdi-

ği bir başarı. Dünyanın

artık materyalist, karan-

lık çağdan çıkacağını, ay-

dınlık çağa gireceğini açık

açık görüyoruz. Bu çok mut-

luluk verici bir şey, artık karanlık

çağ bitti. (Sayın Adnan Oktar’ın The

Student Operated Press ile gerçekleştirdiği

Telefon Konferansı, 23 Mart 2009)

-------------

ADNAN OKTAR: Darwinistler

Lenin’in, Stalin’in fikirlerini, Hitler’in hatta

Mussolini’nin fikirlerini halen uygulamaya

devam ediyorlar. Stalin de, Lenin de, Mussolini

de, Hitler de Darwinistlerdi ve düşüncelerini,

felsefelerini Darwinizm’den aldıklarını açıkça

beyan ediyorlardı. Ve sürekli çelişki olduğunu

kainatta, ancak çatışmalarla insanların gelişebileceğini,

savaşların dünyada şart olduğunu, anarşi ve terörün şart olduğunu sa-

vunuyorlardı kitaplarında ve eserlerinde. Bunu bazı bilgisiz

Müslümanlara da aynı şekilde enjekte ettiler. Onlara da çatışmanın,

anarşinin ve terörün şart olduğunu öğrettiler. Onları Amerika’da,

İngiltere’de, Avrupa ülkelerinde eğittiler ve terörist, anarşist ruh ver-

diler. Halbuki İslam sevgi, kardeşlik, barış, akıl ve bilimle yayılır.

(Sayın Adnan Oktar'ın ABN Radio Röportajı, 15 Kasım 2009)



ar wi nizm'in bu ki tap bo yun ca in ce le di ği miz ka ran lık yü zü -

nün, va ta nı na ve mil li kim li ği ne bağ lı olan her Türk'ün tep -

ki si ni çe ke ce ği ne kuş ku yok tur. Nitekim milletimize sözde "aşağı ırk"

diyen bu emperyalizm sözcüsü sözde "bilim adamı"na ve onun fikri-

yatına karşı fikren tavır almak, elbette her Türk'ün milli bir görevidir.

An cak ne ya zık ki, bu gün Tür ki ye'de ki bi lim adam la rı nın, ay dın -

la rın, ya zar la rın bir kıs mı bu bi linç ten yok sun dur lar. Ken di le ri ni "ya rı

may mun" ilan et miş olan Dar win'in te ori si ne dört el le sa rıl mak ta, bi -

lim ta ra fın dan red de dil miş ol ma sı na rağ men bu saf sa ta yı kö rü kö rü ne

sa vun mak ta dır lar.

Ko nu nun da ha da va him olan yö nü ise, Dar wi nizm'in Tür ki -

ye'de ki dev let okul la rın da oku tu lan bazı ders ki tap la rın da bi lim sel bir

ger çek gi bi gös te ril me si dir. Bü yük bi lim sel ha ta lar la do lu olan bu ki -

tap la rı oku yan ço cuk la rı mız, Dar wi nizm'i bi lim ta ra fın dan is pat lan -

mış bir te ori gi bi öğ ren mek te dir ler. (Ay rın tı lı bil gi için bkz. Ha run

Yah ya, Ev rim ci le rin Ya nıl gı la rı 3: Or ta Öğ re tim Ders Ki tap la rın da ki Bi lim -

sel Ha ta lar) Dar wi nizm'e bu şe kil de inan dı rı lan bir ne sil, Dar wi nizm'in

ken di mil le ti ni "aşa ğı ırk" say dı ğı nı gör dü ğün de, mil li gu ru ru nu aca -

ba na sıl mu ha fa za ede cek tir? Ya da bu ne sil, ko mü nist ör güt le rin tel -

kin le rin den, be yin yı ka ma gi ri şim le rin den na sıl ko ru na cak tır?

Res mi ku rum la rı mı zın bu ko nu üze ri ne cid di bir bi çim de eğil me -

si ve mil li kül tür po li ti ka sı nı bu ger çek le ri gö z ö nün de bu lun du ra rak
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be lir le me si ge rek mek te dir. Türk Mil le ti'ne kar şı yü rü tü len düş man lık -

la ra da ya nak sağ la yan bir id dia, hem de bi lim sel hiç bir de ğe ri ol ma dı -

ğı apa çık or ta ya çık mış iken, as la Türk eği tim sis te mi ta ra fın dan des -

tek len me me li, bu ko nu da şim di ye ka dar de vam et miş olan yan lış uy -

gu la ma lar da aci li yet le dü zel til me li dir.

Dar wi nizm'e inan mış olan lar ise bil me li dir ler ki, inan dık la rı te ori

bir saf sa ta dan öte bir şey de ğil dir. Bu nun gös ter ge le rin den bi ri de,

Dar win'in "ya kın da yer yü zün den si li ne cek ge ri ırk" ola rak ta nım la dı -

ğı Yü ce Türk Mil le ti'nin, her tür lü düş man la rı na rağ men dim dik ayak -

ta dur ma sı ve Bü yük Ön der Ata türk'ün de va si yet et ti ği gi bi "ile le bet

pa yi dar ka la cak" ol ma sı dır.

Büyük Önderimiz Atatürk’ün Komünizm 

Tehlikesine Dikkat Çektiği Sözlerine Örnekler

"Biz ne bolşeviğiz ne de komünist; ne biri ne diğeri olamayız. Çünkü, biz

milliyetperver ve dinimize hürmetkarız." (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,

C. III, 2. Baskı, s. 20)

"Bolşeviklere gelince, bizim memleketimizde bu doktrinin hiçbir şekilde bir

yeri olamaz. Dinimiz, adetlerimiz ve aynı zamanda sosyal bünyemiz tama-

mıyla böyle bir fikrin yerleşmesine müsait değildir... Son olarak, dini pren-

siplerimiz bolşevizmi benimsemekten bizi uzak tutmaktadır." (Atatürk’ün

Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV., 1917-1938, Ankara, 1964, s. 78)

"Komünizm içtimai bir meseledir. Memleketimizin hali, memleketimizin iç-

timai şeraiti, dini ve milli ananelerinin kuvveti, Rusya’daki komünizmin

bizce tatbikine müsait olmadığı kanaatini teyit eder bir mahiyettedir."

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. III, 2. Baskı, s. 20)



arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı

bir safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız

maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve

canlılarda çok mucizevi bir düzen bulunduğunun bilim tarafından is-

pat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan

300 milyona yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın

tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da

kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapın-

da yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına,

taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve

yapılan sahtekarlıklara dayalıdır.

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisi-

nin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim

dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen

yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı ta-

rafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pale-

ontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı,

Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış

gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve yaratılışın delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam



ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük

önem nedeniyle, burada da özetlemekte

yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a ka-

dar uzanan pagan bir öğreti olmakla birlik-

te, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıl-

dı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine

sokan en önemli gelişme, Charles

Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin

Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta

dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı ger-

çeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm tür-

ler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle

farklılaşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu;

kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölümde iti-

raf ettiği gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından

aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güç-

lendireceğini umuyordu. Bunu kitabında sık sık

belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Darwin'in umut-

larının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer

birer dayanaksız bırakmıştır. 

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi,

üç temel başlıkta incelenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl or-

taya çıktığını asla açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizma-
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Charles Darwin

Türlerin Kökeni kitabı
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ları"nın, gerçekte evrimleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiç-

bir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 
Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl

önce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini id-

dia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks

canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçek-

leşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teori-

nin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia

edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü

edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Kamb ri yen ka ya lık la rın da bu lu nan fo sil ler, sal yan goz lar, tri lo bit ler, sün ger ler, so lu can lar, de -
ni za na la rı, de niz yıl dız la rı, yü zü cü ka buk lu lar, de niz zam bak la rı gi bi komp leks omur ga sız tür -
le ri ne ait tir. İl ginç olan, bir bi rin den çok fark lı olan bu tür le rin hep si nin bir an da or ta ya çık ma -
la rı dır. Bu yüz den je olo jik li te ra tür de bu mu ci ze vi olay, "Kamb ri yen Pat la ma sı" ola rak anı lır.



Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin,

hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesa-

düflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye gö-

re, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış

olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir

iddiadır.  

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir

yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan

"spontane jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen

biraraya gelip, canlı bir varlık oluşturabileceklerine inanılıyordu. Bu

dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de buğdaydan

oluştuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç de-

neyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğday konmuş

ve biraz beklendiğinde bu karışımdan farelerin oluşacağı sanılmıştı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildiğine bir

delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki, etlerin üzerindeki
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Lou is Pas te ur, ev rim te ori si -
nin da ya na ğı olan "can sız

mad de can lı lık oluş tu ra bi lir"
id di ası nı yap tı ğı de ney ler le

ge çer siz kıl dı.
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kurtlar kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları

gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dönemde ise, bak-

terilerin cansız maddeden oluşabildikleri inancı, bilim dünyasında yay-

gın bir kabul görüyordu. Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından

beş yıl sonra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluştu-

ran bu inancı kesin   olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun çalışma ve de-

neyler sonucunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti: "Cansız maddelerin

hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüştür."121

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun

süre direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin karmaşık yapısı-

nı ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının

geçersizliği daha da açık hale geldi.

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya at-

tığı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebileceği-

ni ispat etmeye çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanacak

ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: "Maalesef hücrenin köke-

ni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmakta-

dır."122

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu

çözüme kavuşturacak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu deneylerin en

ünlüsü, Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında dü-

zenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde olduğunu iddia ettiği gaz-

ları bir deney düzeneğinde birleştirerek ve bu karışıma enerji ekleye-

rek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç organik molekül (amino-

asit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu deneyin

geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya ko-



şullarından çok farklı olduğu, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.123

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandığı

atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti.124

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yü-

rütülen tüm evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth

dergisinde 1998 yılında yayınlanan bir makalede bu gerçeği şöyle ka-

bul eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde sahip

olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız: Hayat

yeryüzünde nasıl başladı?125

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile
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Ev rim ci le rin en bü yük ya nıl gı la rın dan bir ta ne si de yu ka rı da tem si li res mi gö rü len ve il kel
dün ya ola rak ni te len dir dik le ri or tam da can lı lı ğın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği ni dü şün me le -
ri dir. Mil ler de ne yi gi bi ça lış ma lar la bu id di ala rı nı ka nıt la ma ya ça lış mış lar dır. An cak bi lim -
sel bul gu lar kar şı sın da yi ne ye nil gi ye uğ ra mış lar dır. Çün kü 1970'li yıl lar da el de edi len so -
nuç lar, il kel dün ya ola rak ni te len dirilen dönem deki at mos ferin yaşamın oluş ması için hiç -
bir şekil de uy gun ol madığını kanıt lamış tır.



Evrim teorisini geçersiz kılan

gerçeklerden bir tanesi, canlılığın

inanılmaz derecedeki kompleks

yapısıdır. Canlı hücrelerinin

çekirdeğinde yer alan DNA

molekülü, bunun bir örneğidir.

DNA, dört ayrı molekülün farklı

diziliminden oluşan bir tür bilgi

bankasıdır. Bu bilgi bankasında

canlıyla ilgili bütün fiziksel özellik-

lerin şifreleri yer alır. İnsan DNA'sı

kağıda döküldüğünde, ortaya yak-

laşık 900 ciltlik bir ansiklopedi

çıkacağı hesaplanmaktadır.

Elbette böylesine olağanüstü bir

bilgi, tesadüf kavramını kesin

biçimde geçersiz kılmaktadır.
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olağanüstü derecede kompleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücre-

si, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha kompleks-

tir. Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız

maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantı-

larla açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taşı olan

proteinlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik

ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de

1'den küçük olasılıklar pratik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çe-

kirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise,

inanılmaz bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin, eğer

kağıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir kü-

tüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım

özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eşlenebilir. Ama bu en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşir.

Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin meydana gelebilmesi için

ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendiliğinden

oluştuğu senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego California Üni-

versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergi-

sinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitle-

rin (RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluş-

maları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğe-

rini elde etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimya-

sal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak

zorunda kalmaktadır.126

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine

ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul

etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan ev-

rim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır.  
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Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "ev-

rim mekanizmaları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte hiç-

bir evrimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. 

Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon"

mekanizmasına bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabının is-

minden de açıkça anlaşılıyordu: Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon Yoluyla...

Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam müca-

delesi içinde, doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalaca-

ğı düşüncesine dayanır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit

edilen bir geyik sürüsünde, daha hızlı koşabilen geyikler hayatta kala-

caktır. Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluşacaktır.

Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleştirmez, onları başka bir

canlı türüne, örneğin atlara dönüştürmez. Dolayısıyla doğal seleksi-

yon mekanizması hiçbir evrimleştirici güce sahip değildir. Darwin de

bu gerçeğin farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında "Faydalı deği-

şiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz" demek zo-

runda kalmıştı.127

Doğal seleksiyona göre, güçlü olan ve yaşadığı çevreye uyum sağlayabilen 
canlılar hayatta kalır, diğerleri ise yok olurlar. Evrimciler ise doğal seleksiyonun canlıları
evrimleştirdiğini, yeni türler meydana getirdiğini öne sürerler. Oysa doğal seleksiyonun
böyle bir sonucu yoktur ve bu iddiayı doğrulayan tek bir delil dahi bulunmamaktadır.
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La marck'ın Et ki si

Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak

cevaplamaya çalışmıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyo-

log Lamarck'a göre, canlılar yaşamları sırasında geçirdikleri fiziksel

değişiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu

özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a

göre zürafalar ceylanlardan türemişlerdi, yüksek ağaçların yaprakları-

nı yemek için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. 

Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin Kökeni adlı

kitabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla bali-

nalara dönüştüğünü iddia etmişti.128

Ama Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik bilimiy-

le kesinleşen kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki nesille-

Lamarck zü ra fa la rın cey lan ben ze ri hay -
van lar dan tü re dik le ri ne ina nı yor du. Ona
gö re ot la ra uzan ma ya ça lı şan bu can lı -
la rın za man için de bo yun la rı uza mış ve
zü ra fa la ra dö nü şü ver miş ler di. Men -
del'in 1865 yı lın da keş fet ti ği ka lı tım ka -
nun la rı, ya şam sı ra sın da ka za nı lan
özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma -
sı nın müm kün ol ma dı ğı nı is -
pat la mış tır. Böy le ce La -
marck'ın zü ra fa ma sa lı
da ta ri he ka rış mış tır.
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re aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksiyon

"tek başına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kal-

mış oluyordu.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların

sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, doğal seleksiyonun yanı-

na "faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların gen-

lerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama hataları sonucun-

da oluşan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağ-

men, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yer-

yüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz,

akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", ya-

ni genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia

etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır:

Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara

zarar verirler.
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Evrimciler yüzyılın başından be-
ri sinekleri mutasyona uğrata-
rak, faydalı mutasyon örneği
oluşturmaya çalıştılar. Ancak
onyıllarca süren bu çabaların
sonucunda elde edilen tek so-
nuç, sakat, hastalıklı ve kusurlu
sinekler oldu. Solda, normal bir
meyve sineğinin kafası ve sağ-
da ise mutasyona uğramış diğer
bir meyve sineği.
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Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar

verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana

gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların ev-

rimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek de-

recede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir

değişim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana ge-

lecek rasgele bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihti-

malle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir

şehri geliştirmez, ona yıkım getirir.129

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi gelişti-

ren mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı ol-

duğu görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" ola-

rak gösterdiği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sa-

kat bırakan genetik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık görülen

etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim meka-

nizması" olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi,

"tek başına hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir "ev-

rim mekanizması" olmadığını göstermektedir. Evrim mekanizması ol-

madığına göre de, evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun

en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirle-

rinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di-

ğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır.

Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman

dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 
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Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız

"ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yan-

dan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen

canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir

yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış

olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, ku-

surlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inan-

dıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler.

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sa-

yılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir.

Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlan-

ması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitle-

ri mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları

da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.130
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Bit ki le rin ev ri mi id di ası nı doğ ru la yan tek bir fo sil
ör ne ği da hi yok ken, ev rim ge çir me dik le ri ni is pat la -
yan yüz bin ler ce fo sil var dır. Bu fo sil ler den bi ri de
re sim de gö rü len 54 – 37 mil yon yıl lık gink go yap -
ra ğı fo si li dir. Mil yon lar ca yıl dır de ğiş me yen gink -
go lar, ev rimin büyük bir al dat maca ol duğunu gös -
ter mek tedir.
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Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir aç-

maz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının

"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle

yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden

sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir kar-

maşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde?

Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak

kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik

yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelen-

Ev rim yan lı sı ga ze te ve der gi -
ler de çı kan ha ber ler de yan da ki -
ne ben zer ha ya li "il kel" in san la rın re sim le ri
sık lık la kul la nı lır. Bu ha ya li re sim le re da ya na rak oluş tu -
ru lan ha ber ler de ki tek kay nak, ya zan ki şi le rin ha yal gü cü -
dür. An cak ev rim bi lim kar şı sın da o ka dar çok ye nil gi al mış tır ki ar -
tık bi lim sel der gi ler de ev rim le il gi li ha ber le re da ha az rast la nır ol muş tur.
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dirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime

karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır.131

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanın-

da hummalı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına

rastlanamamıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bü-

tün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzün-

de birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını gös-

termiştir. Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir

evrimci olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, tür-

ler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşıla-

şırız; kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar

görürüz.132

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş

formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu,

Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yara-

tıldıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün,

kendisinden evrimleştiği hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz

olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmış olmasıdır.

Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul

edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek ye-

gane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel

ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer

böyle olmadıysa, bir değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var

olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdırlar.

Ama eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde

sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir.133

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-
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çimde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni",

Darwin'in sandığının aksine, evrim değil yaratılıştır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın söz-

de maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon

yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasın-

da bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali

olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1) Australopithecus

2) Homo habilis

3) Homo erectus

4) Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney may-

munu" anlamına gelen

"Australopithecus" ismini ve-

rirler. Bu canlılar gerçekte so-

yu tükenmiş bir maymun tü-

ründen başka bir şey değildir.

Lord Solly Zuckerman ve

Prof. Charles Oxnard gibi

İngiltere ve ABD'den dünya-

ca ünlü iki anatomistin

Evrimciler, fosiller üzerinde yaptık-
ları yorumları genelde ideolojik
beklentileri doğrultusunda yaparlar.
Bu nedenle vardıkları sonuçlar ço-
ğunlukla güvenilir değildir. 



YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ YALANLIYOR

Fosil ler, ev ri min hiç bir za man ya şan -
ma dı ğı nın is pa tı dır. Fo sil ka yıt la rı nın
or ta ya koy du ğu gi bi, can lı lar sa hip ol -
duk la rı tüm özel lik ler le bir an da var
ol muş lar ve soy la rı de vam et ti ği müd -
det çe en kü çük bir de ği şik lik ge çir me -
miş ler dir. Ba lık lar hep ba lık, bö cek ler
hep bö cek, sü rün gen ler hep sü rün gen
ola rak var ol muş tur. Tür le rin aşa ma
aşa ma oluş tu ğu id di ası nın bi lim sel
hiç bir ge çer li li ği yok tur. Tüm can lı la rı
ya ratan Al lah'tır.

Güneş Balığı 
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 54 – 37 milyon yıl

Çayır Sivrisineği
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 48-37 milyon yıl

Deniz Kestanesi
Dönem: Paleozoik zaman,
Karbonifer dönemi
Yaş: 295 milyon yıl



Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yılKöpüklü Ağustos Böceği

Dönem:  Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
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Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı ça-

lışmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmiş bir maymun türüne ait ol-

duklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taşımadıklarını göstermiştir.134

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani

insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar,

Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı can-

lılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştu-

rurlar. Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında

evrimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin 20.

yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo

sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. 135

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus >

Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir son-

rakinin atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların

son bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un

dünyanın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göster-

mektedir.136

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neandertalensis

ve Homo sapiens sapiens (günümüz insanı) ile aynı ortamda yan yana

bulunmuşlardır. 137

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiası-

nın geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi pa-

leontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına

karşın, Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı)

çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların

biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında

evrimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler.138

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birta-

kım "yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propa-

124



ganda yoluyla ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu,

hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosil-

leri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bi-

lim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağ-

men, ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy ağa-

cı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel ola-

rak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi

dallarına kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna

göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve

fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal

bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı" sayılan kı-

sımda ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi al-

gılama" kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yel-

pazenin bu ucunu şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan

bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yo-

rumlanmasına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için her-

şeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan

bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile müm-

kündür.139

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan bir-

takım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yo-

rumlamalarından ibarettir.

Dar win For mü lü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, ister-

seniz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de ço-

cukların bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir.

Harun Yahya (Adnan Oktar) 125



DARWIN'İN TÜRK DÜŞMANLIĞI

Dolayısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar birara-

ya gelerek önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar

bir şekilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. şimdi dü-

şünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi

elementleri biraraya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yığını,

hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz.

İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında

savundukları, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adı-

na "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-

den bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan an-

cak bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de

bu varillere eklesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit,

istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluşma ihtimali 10-950

olan) protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem

versinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin

başına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uz-

manlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlar-

ca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin başında beklesinler. Bir can-

lının oluşması için hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa

hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o va-

rillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları,

kanaryaları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkidele-

ri, zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları,

domatesleri, kavunları,  karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şefta-

lileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi

milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil burada bir-

kaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresini bile el-

de edemezler. Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluş-

turamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra
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art arda başka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi

hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluşturamaz-

lar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir

safsatadır.  Evrimcilerin ortaya attığı iddialar üzerinde biraz bile dü-

şünmek, üstteki örnekte olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer ko-

nu ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir. Gözle ilgili konuya

geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca cevap verelim. Bir ci-

simden gelen ışınlar, gözde retinaya ters olarak düşer. Bu ışınlar, bu-

radaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülür ve bey-

nin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ula-

şır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyindeki bu mer-

kezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin

bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapka-

ranlık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar ka-
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ranlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dün-

yayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl tek-

nolojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Ör-

neğin şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra

başınızı kaldırın ve çevrenize bakın. şu anda gördüğünüz netlik ve ka-

litedeki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir

görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en

gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis

bu netliğe ulaşmak için çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesis-

ler kurulmakta, araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar gelişti-

rilmektedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de şu anda elinizde tuttu-

ğunuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı olduğunu gö-

receksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oy-

sa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir

televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç bo-
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yutlu görmek mümkün değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka ta-

raf daha bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman

gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Kamerada

da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekaniz-

manın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. şimdi biri size, oda-

nızda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar biraraya

geldi ve bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdi dese ne düşünür-

sünüz? Binlerce kişinin biraraya gelip yapamadığını şuursuz atomlar

nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet

tesadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de te-

sadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerli-

dir. Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta

kulağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kula-

ğa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştüre-

rek beyne gönderir. Aynen görmede olduğu gibi duyma işlemi de be-

yindeki duyma merkezinde gerçekleşir. Gözdeki durum kulak için de

geçerlidir, yani beyin, ışık gibi sese de kapalıdır, ses geçirmez.

Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen ses-

sizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır. Ses geçirmeyen

beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir orta-

mın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla bey-

ninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin hakim

olduğu görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılı-

yorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses ka-

yıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik

sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu

teknolojide çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen kulağın

oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. En büyük mü-
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zik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini düşünün. Sesi

kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutla-

ka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda daha müzik başlama-

dan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki teknolo-

jinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula-

ğı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya parazitli algı-

lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan

yaratıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun

yaptığı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve ba-

şarılı birer algılayıcı olamamıştır. Ancak görme ve işitme olayında,

tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vardır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan 
Şu ur Ki me Ait tir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri,

kuşların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya ki-

taplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay

okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde

rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve

his olarak algılayan kimdir?

Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm bunla-

rı algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hüc-

relerine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret oldu-

ğunu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap ve-

rememektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur.

Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç

duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç
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santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'ndan korkup,

O'na sığınması gerekir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgu-

larla açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin haya-

tın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim me-

kanizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin

gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını göstermektedir. Bu durum-

da, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir kena-

ra atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren mo-

deli gibi pek çok düşünce, bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama ev-

rim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı in-

sanlar teorinin eleştirilmesini "bilime saldırı" olarak göstermeye bile

çalışmaktadırlar. Peki neden?.. Bu durumun nedeni, evrim teorisinin

bazı çevreler için, kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir

inanış oluşudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne bağlı-

dırlar ve Darwinizm'i de doğaya getirilebilecek yegane materyalist

açıklama olduğu için benimsemektedirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden

ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan

Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" olduğunu

şöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş,

doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama

getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine,

materyalizme olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist

bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyo-

ruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın

sahneye girmesine izin veremeyiz.140



Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna ya-

şatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinç-

siz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türü-

nün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin,

ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içinde-

ki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız madde-

nin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bi-

lime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apa-
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çık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü ce-

haletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insan-

lar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve ak-

la sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekil-

lendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si 
Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li Bü yü sü dür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideoloji-

nin etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her

insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran

evrim teorisinin inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla an-

layacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve

bunların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar ya-

pan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bi-

lim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bu-

nun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına

inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları,

pofesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için

"dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak

yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını

başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, göz-

lerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmeleri-

ne engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. 

Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tap-

masından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara,

Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yaptıkları
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buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür.

Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır.

Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri gör-

mekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu

ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühür-

lemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onla-

radır. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bu-

nunla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır.

(Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi’nde ise bu insanların mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülen-

miş bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, in-

sanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu bü-

yünün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret ve-

rici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryola-

ra, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaşılabi-

lir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız

atomların ani bir kararla biraraya gelip; olağanüstü bir organizasyon,

disiplin, akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle işleyen evreni, can-

lılık için uygun olan her türlü özelliğe sahip olan Dünya gezegenini ve

sayısız kompleks sistemle donatılmış canlıları meydana getirdiğine

inanmasının, "büyü"den başka bir açıklaması yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı

kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa (as)
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ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa

(as), Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'a, kendi

"bilgin büyücüleri" ile insanların toplandığı bir yerde karşılaşmasını

söyler. Hz. Musa (as), büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce

onların marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı bir

ayet şöyledir:
(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini

büyüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir

sihir getirmiş oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmaca-

lar"la  -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini bü-

yüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın

ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi

"uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 
Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıve-

rince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparla-

yıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta ol-
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dukları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüş-

ler olarak tersyüz çevrildiler.  (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek et-

kileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılma-

sı ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir bü-

yünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara

inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialar-

dan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "bü-

yü bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. 

Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir

felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm

Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle

açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, geleceğin

tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna

oldum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanıl-

maz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır.141

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecekte insan-

lar "tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi

dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak ta-

nımlanacaktır. Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir ya-

nında insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatmacası-

nın sırrını öğrenen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandığını hay-

ret ve şaşkınlıkla düşünmektedir.
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... Sen yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den baş ka

bi zim hiç bir bil gi miz yok.

Ger çek ten Sen, her şe yi bi len, 

hü küm ve hik met sa hi bi olan sın. 

(Ba ka ra Su re si, 32)
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